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ΕΠ ΠῈΝ ΒΟΗΠΠΘΕΒΗΛΌΟΗ ἘΒΚΙΛΗΤ 

ΟΝ 

θεὲ. Κα. ΑΒΙΟΗΊΥ, 
ῬΕΟΒΈΒΒΟΝ ΑΝ ΕΒ ΚΟΝΙΟΘΊ,.. ΤΑΝΘΕΞΘΟΗΙῈ ΡΕΟΕΤΑ. 

ἘΡΝΡΤΒΗΕ. ΒΑ Ν Ὁ. 

ΖΦΝΕΙΤΕΚ ἨΒΕῚ ; ΒΌΟΘΗ 11. 

ΦΜΕΙΤΕ ΨΕΒΒΕΡΕΒΤΕ ΑΥΕΙΑΘῈ. 

ΞΣ 

ΤΕΙΡΖΙΟ, 

ῬΕΌΟΚ νὴ γΕΈΙΠΑΟ ΥΟΝ Β. 6. ΤΕΌΒΝΕΗ. 

1809. 





Β. 

ΤΕΔΜΕΥΤΗΣΑ͂ΝΤΟΣ δὲ Κύρου παρέλαβε τὴν βασιληίην "ἢ 

Καμβύσης, Κύρου ἐὼν παῖς καὶ Κασσανδάνης τῆς Φαρνάσπεω 
ϑυγατρός, τῆς προαποϑανούσης Κῦρος αὐτός τε μέγα πένϑος 

ἐποιήσατο καὶ τοῖσι ἄλλοισι προεῖπε πᾶσι τῶν ; ἤρχε πέν- 
5. ὃος ποιέεσϑαι. ταύτης δὲ τῆς γυναικὸς ἐὼν παῖς καὶ Κύρου 
Καμβύσης Ἴωνας μὲν καὶ Αἰολέας ὡς δούλους πατρωίους ἐόν- 
τας ἐνόμιξε. ἐπὶ δὲ πο μον ἐποιέετο ἀπο τ ΘΠΠΝ ἄλλους 

τὲ παραλαβὼν τῶν ἠρχε καὶ δὴ καὶ Ἑλλήνων, τῶν ἐπεκρᾶτεε. 

Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι. πρὶν μὲν ἢ ἹΨαμμήτιχον σφέων βασιλεῦ- 9 

σαι. ἐνόμιζον ἑωυτοὺς πρώτους γενέσϑαι πάντων ἀνθρώπων. 
ἐπειδὴ δὲ Ψαμμήτιχος βασιλεύσας ἠϑέλησε εἰδέναι, οἵτινες γε- 
ψοίατο πρῶτοι, ἀπὸ τούτου νομίζουσι Φρύγας προτέρους γενέ- 

10 

- τὶ ἵΑ τ , 
σϑαι ἑωυτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ἑἕωυτούς. 

ΤΡ ΥΤΝ τελευτήσαντος ἃ. 629: 
60. Ἴωνας --- Αἰολέας. Ὁϊ6 πίετ- 

γγϑυαπσ Γοπίθπθ πη4 Αθο θη ἀστοῖς 
Ἠδτρᾶροβ, ἄθη ἘΘΙαΠουσπ ἀ65 Οὐσιβ, 
ΘΥ̓Ζβ ἢ Ηθυ. 1 109--͵ΤΊ:. 
πατρωίους. πατρωίους ἐόντας 

ἐνόμιξε ἰδ πῖομέ ἀϊα Ὀδὶ νομέξειν 
ἈΡΙτομΘ γριά πρ; 5. ο. 3 ἐνόμιξον 
ἑωυτοὺς πρώτους γενέσϑαι. νοιωΐξειν 
Πΐθν νυῖ εἰδέναι οοπείγαϊογε: νρ]. 1 
1581 Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοι- 
σίδε γρξομένους. 

. ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἃ. ὅ31. 
στρατηλασίηϊ ἴοῃ. Ξε στρατεία. 
8. Ἑλλήνων. ὌδΥ Οεποίϊν νοπ 

ἄ6πὶ ΠΡ δ ἀδυύνίθα ΤΟ 116 οἰ ποθ᾽ (δη- 
Ζθῃ. 

ὥ, Τᾶπηροτο ίστγοββδίοπ ὕθου 
Αερυρίθπ, ἀϊὸ ἀἂὰβ δᾷηζΖβ 
Ζνυϑῖίο Βα οΝ ἀπὰ ἄδη ἀπἔδπρ 
465 αἀττἐξθπ ἃ πιῖαϑ5ύ. 

9. Ψαμμήτιχον. ΜᾷὶΞέΕ Ῥβαπιπιο- 
{10 ῃ}5 ἈΘοίογιπρ' (5. ΠῚ 102) ὁτ0--ΟἸ0 
Ὀερίηπί ἔν Αοον ὌΝ οἷπα πϑιθ Ῥε- 

ἩΞΕΟΡ. 1 9, Αἰ, Ι, 2 

ῬΕΙΠΙβίδον ΟαζΖὰᾶ. 

Ψαμμήτιχος δὲ ὡς οὐκ 

τῖοάθ ἀοὺ. ΠΣ πόνο] απρ, πδομάθιη. 65 
ΚαγΖα Ζεοϊί γουῆϑν ἀδ5 ]106ἢ ἄἀδν Αθ- 
ὉΠΙΟΡ ΘΠ Πουβοῃ δῇ Όσ βοι  {616 Παΐέε. 
Ῥβδιμπιθίιοῃ., ἀοΥ Οὐθομοπέγθαπα, 
ἰταὺ τῖῦ Αἰῃθπ ἀπά ἀπάρθτθπ Οτῖε- 
οἰ δπϑίδδίθη ἱπ γουδιπάπηρ, ἀθπδθπ ΘΓ 
ἀϊς ἨδπαοὶςρΙ! δ Ζθ βϑῖποϑ Τα πάθε δ - 
ποίθ. 8.815, αἴθ Βοϑιἀθηζβίδας ἀοὺ 
Ιουχίθη ΡΒ δύο 6 Π » 16 δύ βοῖο Ῥβαιππι. 
Ἀδβίάθπζ. Ααῇ βοΐποπι βυυίβοῃθπ 
ἘδΙάζασο ουορουΐ δ ἀϊθ ϑιδαίε ἀδὺ 

Αβοαϊοπ, ἀβαοῦ, 
ἄθγθη Τ]ηίουρδην Ἃ6Γ Ῥτορμοὶ 76: 
Ρ᾿ 8 π7ἃ ὙΠ ΜΕΒΈΘΟΒΕ Βαίίς (Ζ6- 
Ρμδη 7 οΔΡ. 3, 4). 

10. ἐνόμιξον ἑωυτοὺς πρώ-. 
τους γενέσθαι. Αοσ. Ο. ἷπξ. βέαξξ 
ἀ65 σιν ἈΠ] 16 πὶ Νοπι. ο. ἱπξ, ; νοὶ. 
184. 885 ἤϊθ Αθρυρίϑθυ ἀδβ5 ἀ!(βϑίβ 
11οὐ ὙΟΙΚΟΥ βοὶ, γᾶν ἱπὶ βρἄξθιθη 
ΑἸΔουύαπι οἰπθ πθῃνδ οἢ νϑυθγοϊἐθίθ 
Μεϊπαηρξ. 

19. ἀπὸ τούτου ἃὺ 60 ἰᾶπὶ ἱπάε, 
[6 ΡΟΥΘ. 

1 



δ᾽ ἨΒΕΟΒΟΤΙ 

ἐδύνατο πυνθανόμενος πόρον οὐδένα τούτου ἀνξυρεῖν, οἱ γε- 
νοίατο πρῶτοι ἀνθρώπων, ἐπιτεχνᾶται τοιύνδε᾽ παιδία δύο 
νεογνὰ ἀνϑρώπων τῶν ἐπιτυχόντων διδοῖ ποιμένι τρέφειν ἐς 

τὰ ποίμνια τροφήν τινὰ τοιήνδε, ἐντειλάμενος μηδένα, ἀντίον 

αὐτῶν μηδεμίαν φωνὴν ἱέναι, ἐν στέγῃ δὲ ἐρήμῃ ἐπ᾿ ἑωυτῶν 

κεῖσϑαι αὐτά, καὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέειν σφι αἶγας, πλήσαντα 

ὃδ τοῦ γάλακτος τἄλλα διαπρήσσεσϑαι. ταῦτα δ᾽ ἐποίεέ τε καὶ 
ἐνετέλλετο ὁ Ψαμμήτιχος ἐθέλων ἀκοῦσαι τῶν παιδίων, ἀπαλ- 
λαχϑέντων τῶν ἀσήμων κνυξημάτων. ἥντινα φωνὴν ῥήξουσι 

πρώτην. τάπερ, ὧν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης χρόνος ἐγεγόνεε 

ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοίγοντι τὴν ϑύρην καὶ ἐσιόντι 
τὰ παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα βεκὸς ἐφώνεον, ὀρέγοντα 

τὰς χεῖρας. τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἀκούσας ἥσυχος ἦν ὁ ποιμήν, ὡς 

δὲ πολλάκις φοιτέοντι καὶ ἐπιμελομένῳ πολλὸν ἣν τοῦτο τὸ 

ἔπορ, οὕτο) δὴ σημήνας τῶ δεσπότῃ ἤγαγε τὰ παιδία κελεύσαν- 

τος ἐς ὄψιν τὴν ἐκείνου. ἀκούσας δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ψαμμήτιχος, 

ἐπυνθάνετο, οἵτινες ἀνθρώπων βεχός τι καλέουσι, πυνϑανό- 

μένος δὲ εὕρισκε Φρύγας καλέοντας τὸν ἄρτον. οὕτω συνεχώ- 

θησαν «Αἰγύπτιοι, καὶ τοιούτῳ σταϑμωσάμενοι πρήγματι, τοὺς 

ὃ Φρύγας πρεσβυτέρους εἶναι ἑωυτῶν. Ὧδε μὲν γενέσϑαι τῶν 
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1. οἵ ΒοΙαξίναπι βύαςί ἀθ5 1π-ὀ 11. πρήσσοντε. ἴπ ἀεπὶ τηϊύ εἶναι 

20. 

ἐεγτοσαίναπη: 6θ6π80 1 ὅ0. 

ῶῷ. ἐπιτεχνᾶταιν πιδομϊπαίαγ: 
νυνὶ 1 68. 128. ́

 ᾿ ’ 

9. ὁ τη το ΕΊΣ αἰ. ΠΞΟΧΌΡΘΩ. 

ἐπιτυχόντων. ὃ ἐπιτυχών, ἄεν 
εἴπϑριη σογδάθ ἱπ ἤθη Υατῇ Κοϊαταί, 
ἄον ουβίβ Ὀοβίβ. 

4. ἐντειλάμενος. Βεδοβμίθ ἄδθπ 
γε ο 56] ἀ65 ΘαΡ]θοίβ ἰπ ἄθπ νοπ 
ἐντειλάμενος Δ πᾶπρίροπ ϑδίΖρ!ο- 
ἄεγη: ζέναι --- κέεσϑαι -- ἐπαγι- 
ψέειν --- διαπρήσσεσϑαι. 

ὅ. ἐπ᾽ ἑωυτῶν. ν 6]. 1, 202 ἡ δὲ 
Κασπίη θάλασσά ἔστι ἐπ᾽ ξωυτῆς 
α. ὁ. 903 ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων 
αὐτῶν. 

6. τὴν ὥρην (ΞΞ ἐν ὥρῃ 1 81) ΖΓ 
δοουισθη Ζεϊί, 
ἐπαγινέειν ἴοπ. Ξ--Ξ ἐπάγειν. 
ὉΣ ῥήξουσι. Ῥόγβθῖθο ΒΠΑΙΟΙ 6 Αὐδ- 

ἄσαοκ 180 ὁ ἄφωνος παῖς ὑπὸ δέους 
τὲ καὶ κακοῦ ἔρρηξε φωνήν. Απάοτε 
ὁ». ὅ (φωνὴν έν αι). 

πἀπηα δέξου πιϊξ γένεσϑαι γεΥ θα πάθπθπ 
Ῥδίϊν ἀ65 Ῥαγίϊο. ΠΠοσύ πθρθθπ ἄθν Β6- 
Ζοϊο παρ ἀογ Ζεοϊίζδησαθε Ζιρίοϊοι 
εἶπ ἴππούο ΒοζΖίθμῃαπρ δυβρσεαγοκέ: 
50 ΔΌΟΝ 1 84. 118. 

12. προσπίπτοντα [55[8ΠΠ10 Ὀϊ- 
ἰδπά. 

14, φοιτέοντιϑ. ο. 2. πρήσσοντι. 
ἐπιμελομένῳ ἴοπ. ἐπιμέλεσθαι 

1 98. 

.,19. καί 
οὕτω. 
σταϑμωσάμενοι νυ ΠῚ 18. 38, 

τὶ συνεχώρησαν 4ὰ νοτθίπάσπ. Τπ 
ἄον ϑ'δοῖῆθ νϑυρίθιομθ ἄθπ μη] Ομ δα 
γεγβιοῖ Εὐϊθάγιοιβ ΠῚ. ἀ65 Ἠοδοη- 
βίδαίοη. 

ψεγθπᾶθέ τοιούτῳ πιϊὲ 

9, 20. ὧδε νον μδ! β'οἢ Ζὶ οὕτω 
ννῖο ὅδε Ζὰ οὗτος. ὧδε ποι Πῖοι ννὶδ 
ὀῇίουβ ὅδε δυΐ ἀ85 γουβουσο οπᾶς 
μαχρ] οι, ννο οὗτος ἀπά οὕτως δε- 
ὙΠ ΠΟ ΘΥ δύ. 



118. 1. ΟΑΡ. 5- 4. 3 

ἱρέων τοῦ Ἡφαίστου ἐν Μέμφι ἤκουον. Ἕλληνες δὲ λέγουσι 
ἄλλα τε μάταια πολλὰ καὶ ὡς γυναικῶν τὰς γλώσσας ὁ Ἱϑθαμμή- 
τιχος ἐκταμὼν τὴν δίαιταν οὕτω ἐποιήσατο τῶν παιδίων παρὰ 
ταύτῃσι τῇσι γυναιξί.» “Κατὰ μὲν δὴ τὴν τροφὴν τῶν παιδίων 

5 τοσαῦτα ἔλεγον, ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Μέμφι, ἐλϑὼν ἐς λ6-- 
γους τοῖσι ἵρεῦσι τοῦ Ἡφαίστου καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ 
ἐς Ἡλίου πόλιν αὐτῶν τούτων εἵνεκεν ἐτραπόμην, ἐθέλων εἰδέ- 
ναι, εἰ συμβήσονται τοῖσι λόγοισι τοῖσι ἐν Μέμφι" οἵ γὰρ Ἡλιου-- 

. πολιῆται λέγονται Αἰγυπτίων εἶναι λογιώτατοι. τὰ μέν νυν θεῖα 
10 τῶν ἀπηγημάτων οἷα ἤκουον, οὐκ εἰμὶ πρόϑυμος ἐξηγέεσϑαι, 

ἔξω ἢ τὰ οὐνόματα αὐτῶν μοῦνον, νομίζων πάντας ἀνθρώπους 
ἴσον περὶ αὐτῶν ἐπίστασϑαι᾽ τὰ δ᾽ ἂν ἐπιμνησϑέω αὐτῶν, ὑπὸ 
τοῦ λόγου ἐξαναγκαξύμενος ἐπιμνησϑήσομαι. Ὅσα δὲ ἀνθρω- 4 
πήια πρήγματα. ὧδε ἔλεγον ὁμολογέοντες σφίσι, πρώτους 4|- 

1. Ἡφαίστου. Ῥίδῃ--- Ηεορμᾶρίοβ, 
ἀον αίογ. 465 ῬΥ (815, δα οὴ σού 
465 1ι1ομίβ, βίδπα πδιιθη ἢ 1π 
Μειαρ δ ̓π ᾿πδοῃβίδι Ὑουθηγαπρ, ννῸ 
ἴῃπι δἷπ ρυδομένο ον Το ρ 6] σονυθιμύ 
γγ 5.5 προ. 90: 
ἤκουον τῶν ρέων: ἂν. Ἡοτοάούβ 

Αὐΐοπέμα!ῦ ἴθ Αεσυρίεπ 5. 8 8. 46Γ 
ἘΠ πΙ|οϊία πο. 16 Τδαρκοις ἀογ ἀθπ 
ΚῦπΙροη ἵππ δποο Ζαπϑδοϊιδῦ βίθμθη- 
ἄθη Ῥυϊθοίθυκαβδία θθβϑομγϑηκίθ 5190 ἢ 
πού 4|16ῖπ δα ΒΘΙ Προ ἀπα Οα]έι5, 
Βοπάρτπ πτηξαβϑίθ 8116 ΥΥ θα θη 
ἀπα Κπδίθ (πιπθ πο Ο βομῖοῖ- 
ἰ6, ϑίουπκαπάθ, Ηβθι νυ] ββθηβομ δε, 
Ἐδοδίθκαπάθ). ἴπ σὰπΖ Ὀθθβοπάγοιι 
ΑΠβθ θη βίαπαάθη ἀ16 ΡυΪθβίθυβοῃ θη 
νὸν Μοπιρῖβ, ΤΉθθοπ, ἨδθΙ]10Ρ0|15, 
ἄδπεη Ηδγοάοί ἀϊδ6 πιδίδίθῃ βθίποῦ 
ἸΝΔομνοέθπ γογάδηκίθ: 5. ΠΡΟΣ 
Ἕλληνες δὲ λέγουσι, νἱο!]οἱομύ 

Ἡδοαίαδθιιβ. ἄθϑθθπ Οδβομι ἢ ίδνν ΟΥΚ 
ἄρον Αοσυρίεπ Ὀιοάοῦ 85 Ηδαυρύ- 
486}}6 ἀϊοπίθ. 

ὁ. καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε 
καὶ ἐς Ἡλίου πόλιν. ἀϊδς ἀτεὶ 
Δ ΠΡ Εβθἢοπβίθπ Ῥυϊθϑίθγοο! δ θη ννὰ- 
γὸπ ἱπ Μοιρἢῖβ, ΤΠ θθεπ, Ἠδιορο- 
ῬΟΙΙ5, πᾶ ἀπίον ἤ ΠΘ ἢ πδῆπὶ 416 ΒΘ Ἰο- 
ῬΟΙΠΒοθα ῬυΙββίθυβομαῖ πᾶορ ϑίγα- 
θὸ ἀϊε ογϑίβ ϑίβιθ οἷπ. {Π6ῦογ Ἡε- 
ΟΡ οἱ ἷ5 5. Ζ. ο. 7. ἅδον Μϑῖαρ 15 
8. 2. 0799 πΡὸΣ Τ ΘΒ δα 8. Ζ. 6. 9. 
ο. 15. ο. 86. 

θιτὰ μέννυν 9' εἴ α. ἘΞ οηίβρυϊοδέ 
ὅσα δὲ ἀνθρωπήια πρήγματα ((8). 

11: αὐτῶν ἔτεϊ δυῇ τὰ ϑεῖαθε- 
Ζοϑ6πη, νγουΐη τῶν ϑεῶν Θπίμα!ίεπ. 
γομίξων -- ἔσον --- ἐπίστα- 

σϑαι. ΎΊιΘ Ηδργ. διοῖ ἂπ πᾶ ποῆθπ 
ΔΠάθτθη ϑίθι! θη ἀ16 ΕΓΖ απ ρθη ἀ6Γ 
ἀρσγρυϊδοίδη Ῥυϊθϑίθυ. νουβιοπίϊσ δυῖ- 
πἰιηπιύ (νϑ]. Π 1292, 128 τῖ ΤΥ 806), 
50 80 δὺ' ποῖ ἀϊ6 Νδοιγι μέθη ἀΌΘΥ 
416 δίξου,, νυθίομα ἰῃπῃ αἴθ Ῥυϊθβδέίου- 
οΟΙ σθαι οι ὙΠΘΡδα . Ἠοιϊορο 5 
ταϊε Π6π; Γὰτ ταϊούππροπ (σοὶ. 
ΤΙ 82 καὶ ΔῈ ἄλλα ἐστὶ “Αἰγυπτίοις 
ἐξευρημένα) ἀπ νν1}} ἀΔ θεν πὰτν ἴῃγτα 
Νιμθπ δηΐαγθμ, νυ δ 1} ἐὺ οἰδαθί, 455 
θεν Ναίαν ἀπ ήεβεπ ἄδν δέοι 
(περὶ αὐτῶν56. ϑ'εῶν) 4116 Μεπδομθα 
ἀδ5 σίθι ἢ 6, ἀ. ἢ. πΙοἢ τς γνεπῖροὺ δἷβ 
ἀ1ς ἃσ υρύϊδομοδη Ῥυϊθβίου ννῖββεπ. Ηθυ. 
αἀγαοκύ αἰθὸ δῇ Ποὺ βοὶπο ὕὕεθογ- 
Ζθυσαπῃδ γοὺπ ἀεγ ἵππούθη ἴΠθθοτ- 
οἰ π5 Εἶτη τητι ἢ δ᾽ 8|16ν ἢ δ! σίοποπ 8.5. 
ΥΞΙ. Π θὅ τὰ ϑεῖα πρήγματα ἐγὼ 
φεύγω μάλιστα ἀπηγἕξεσϑαι. ἘΠ᾽ τ} 
Πασ ψΟΠ ἢ ποπ στάθη, νγθπη ἴππ ἄοΥ Ζα- 
58 ΠΠΠΘΏΒ8 ἢ’ ΒΕ ΠΟΥ Ῥαυ!εραπς ἄαζα 
ποίμῖσὶ (ὑπὸ τοῦ λόγου ἐξαναγκαξό- 
μενος). 6]. Βαπα [ ΕἸπ] οι. 5. 18. 

7: ὑπὸ τοῦ λόγου. ἢ ΥΠ 96. 
τῶν ἐγώ, οὐ γὰρ ἀναγκαΐῃ ξέργομαι 
ἐς ἱστορίης λόγον, οὐ παραμνή- 
σομαι. 

4, 18. ὅσα (5. τούτων ἃ ἤκουον). 
ἀνϑιρώπ. σὲρ. 56. ἔστι. 
14. ἔλεγον ἀἷς Ῥυϊδδίεσ. ἀδὺ ἀγοὶ 

οΡϑη δυννυδῃπίρῃ ϑιδάίο. 
σφέσι νϑγβϑοδιθάθη νοῦ σφὶ. 
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Ε: ΠΕΒΟΒΟΤΙ 

, " ΄ ἷν ΄ ᾿ ΕῚ ῳ » ᾿] ’ ᾿ ΄ 

γυπτίους ἀνθρώπων͵ ἁπάντων ἐξευρεῖν τὸν ἐνιαυτόν, δυώδεκα 

μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ἐς αὐτόν. ταῦτα δὲ ἐξευρεῖν ἐκ 
ΤᾺ » , " κ » ΄ - ΄ 

τῶν ἄστρων ἔλεγον. ἄγουσι δὲ τοσῶδε σοφώτερον Ελληνῶν, 
δ δ, τ ὃ, 

ἐμοὶ δοκέειν, ὅσῳ Ἕλληνες μὲν διὰ τρίτου ἔτεος ἐμβόλιμον 

ἐπεμβάλλουσι τῶν ὡρέων εἵνεκεν, Αἰγύπτιοι δὲ τριηκοντημέ- 
᾽» ι ζ , ῳ ΄ Ἧ Νὰ Ψ ει 

ρους ἄγοντες τοὺς δυώδεκα μῆνας ἐπάγουσι ἀνὰ πᾶν ἔτος πέντε 

1, δυώδεκα μέρ. δασ. ϊ Βτ- 
βηάπηρ ἀθ5 7 τ ἀστοῖ αἴθ Αορυρ- 
16. ἀπ ἀϊΐε ΕΠπΙοἰτα πο 4655 θη 
παρὰ ἄθη Αὐῇ- ἀπα Τὐπίογρδηρθη ἀ6Υ 
Θοβέϊγπο (ἐκ τῶν ἄστρων). οΝ ὁπ 
Ἶ6 ἀπίργ θἴπθπι οἶκε ἀϊθ 5 ΘΠ! αη θη 
τἰπὰ Βεοννοσιπρθη ἄογ ἰδβϑίϊσπθ σοηδα 
Ῥδορδομίδί ννογάθη β᾽πά, βασέ Πιοάογ, 
80 δύ δα θεαὶ ἄδπ ἀθρυρίθγη σϑβοῆθῃθῃ. 
56 ἤδῦθπ ποῦ δ ουΖϑι οἶσθ. 816 Υ 
οἰπζοίποπ Βοορδοπύπηρσθη βού δἰποὺ 
ἀπρΊ Δα] ἰοἢ Ιαησοα ΒΘΙΠ 6 νοπ 8}.- 
γ8π, 61} τῆᾶπ δεῖ ἴῆπθη σοη δἰΐθη 
Ζοϊίοπ μθὺ σγόβδθη ΕἾ 685 ἀαγδῦῖ σο- 
ννϑηᾶοί πα. Ὀϊθ Ββινθεσαπροη ὑπ6 
Τὐτι] αι βΖοϊτθπ τπ4 5 ΕΠ5ἰὰ πάρ αηκίε 
ἀον Ῥ]αηπθίθη ἀπα ἴπτο Ὠο Ἰςαπιθη πηἀ 
ΒΟ δα! Πο θη ὙΥΓΚαπροπ πᾶθεπ 516 
5ουσίδ Πρ Βαπιουκύ.", 1 αἴθ Αορυρ- 
(Γ ἄθη Εϊπηπιοὶ ἰπ 800 ατδάς ἀπά 86 
Ῥεοαάθη οἰ πίοι !θπ, 50 61] 06 516 Δ οἢ 
465 7 4ἢν ἴπ 8600 Τασε ππά 50 εϑοδάβθῃ 
οὔξε ἱπ 19 ϑ0ίᾷρισο Μοπαίβ, ἀβθγθῃ 
Νίαπιϑη πη Ζοϑίομοθη δἰ οῖ θθυοὶῖίβ δαΐ 
Το ΚΙΆΒΙΘΥΠ δι15 ον Ζεῖί 465 ὅ650- 
βίτὶβ Βεβπάδπ (2000 ν. Οἢγ.). Ῥάγοις 
Βεϊζἄσαπρ νοῦ ὅ γρϑηζιπρβίαρθη 
(ἐπαγόμεναι ἡμέραι) νγατᾶθ βόμοπ 
ἴπὸ 18. Τ14γ. ν. Οἢγ. 485 σου! οῃθ 
84ῃν δῇ 365 Τὰρο ἔοδίροβοίσί. ῬδΥ- 
δα Τὰ στ ἀαοῖ α16 Βοβομνθῖθαπο 465 
Ρτδομύνο!θη Ῥαϊαβϑίεβ Βδπηβοα (Ἀὰ- 
τηθϑϑθ αι) θεῖ Ῥίοαοῦ (πᾶοῖ Ἠθοᾶ-. 
ἰδθ 5): Όθθῃ διῇ ἄθπὶ Ῥθηκπιαὶ 
Βπᾶοί πιᾶη οἴπθπ ροϊάθπθη Καϑὶβ νοὴ 
800 ΕΠΙΘη ἱπὶ {Ππιΐλπρ πᾶ εἰμ Ε116 
ἴῃ ἀον Ῥίοκο. ἀπῇ ἄθη οἰπζοίποη ΕἹ- 
Ιδπ, πδοῖ νυ] θη δὲ οἰπροίθι! ἰοῦ, 
οἰπά αἴθ Τὰρο ἀ65 δ ῃγθβ δἰ πσθβοῆγῖθ- 
Ῥεπη; ἀαθεοὶ ἰδέ δ 9 ἄθὺ παυϊγ] 106 
Αὐῇ- υπὰ πίεγραπρ ἀογ δίθυπθ θ6- 
τους. Νίοῖι ἄδθη πϑιθβίθη ᾿ηοΠὰ- 
τηδπίδ θη {Ππίρυϑισμιπρθη ἰδύ 65 50- 
ΘᾺΥ νυ βοΠ Θἰ Π]10}Ν, 4855 8116 4 [Δ Πγ6 
δυβϑογάρηι οἷπ 0. ϑομαϊ(αρ πίηΖαρο- 
Τὰρσι νυογάθη ἰδέ. ϑοιπῖί νυ ἅγάθ 45 
ἃργρί. αἰ» σόπδα ἄθπι (Δ Αορυρ- 

θη Θπί]οηίθη}) 1118π., (Ξ 505), 
Ταρθ) δπίβρυθομθη. Υρ], Ὁιοά. 1 60. 

ῷῶ, δασαμένους. Βεὶ ἄδη δ Υθθὴ 
465 Τ ΘΙ 6 π 5 (διαιρέειν, δαάσασϑαι 
ι. ἃ.} ἰγϑίθῃ δηΐνυθθυ 45 δ Ζ26 νυῖδ 
ἀϊ ΤΠ 116 πὶ ἀθπ Αφοῦβ. (ο. 141 δυώ- 
δεχκαὰ μοίρας δασάμενοι Αἴγυπτον 
πᾶσαν) οἀ. 65 νυ7γά, νυῖθ ἃ π᾿ ΠΒΘΥΘΥ 
(6116, ἀδ5 α ἃπ Ζ6 ἴῃ ἄθη αδϑηρέϊν σο- 
βοίχί (1 94 διεῖλε ὁ βασιλεὺς δύο 
μοῖρας Δυδῶν πάντων) οἄοτ Θπάϊοἢ 
65 Κὔππϑῃ δυοῖ αἷς Τ 116 ἄπτοῖ κατά 
α. Ασου5. (1 119 αὐτὸν κατὰ μέλεα 
διελών) οὐϑγ ἀπτοῖν οἴπθη δἀνθυ δ θη 
Αὐβάγαοῖκ νυῖθ δέχα (6. 17) διδρο- 
ἀτ οκῦ ννογάθη. 

4, ἐμοὶ δοκέειν νῖθρ 1 173: δ(ΟΥ 
πὶ ὡς γοΥΡιιπά.. νυῖθ 1181 ὡς ἐμοὶ δο- 
κέειν: 50 ὡς εἰπεῖν, ὡς εἰχασαιῖϊ 84. 
ἐμβόλιμον 80. μῆνα. Ὅεθεν ἄδῃ 
ν 7 ν. 

μὴν ἐμβοόλιμος νοῦ 80 Τάρϑη υο], [82 : 
65 νασάθ ἄθυβοὶθα ΖΓ Αὐβρ]οϊοπα πα 
465 ΜΙΟπά͵δηγβ (νοι 854. Τρ ΘΠ) τηϊΐ 
ἄδθπι ΘΟ ΠΟΘ) ΔῈΣ βοῖξ Θο] θη οἷ 5 ὉΠῚ5 
ἀπάεγο 1Δῃγ (διὰ τρέτου ἔτεος) εἶπρε- 
ΒΟ οθ θη (ἐπεμβάλλουσι). 165 ννᾶν 

ὅ. τῶν ὡρέων εἴνεπεν σοβοῖιο- 
Βοπ, 4. ἢ. υνῖς θυ. 133 ογκιᾶγι, ἵνα 
δὴ αἵ ὧραι συμβαίνωσι παραγινό- 
μεναι ἐς τὸ δέον οά. ννῖθ. 65. ππίθῃ 
μεϊδδύ, ἔνα ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς 
τὠυτὸ περιιὼν παραγένηται. ἃ 
Πππ ἈΡΘΥ ἀα5 συ θο σοι ϑ'ομδ Δ ῊΥ 
(τριετηρίς) νοπ 384 Τάσθη ἀπὸ Τῆς 
Ταρθ., αἰβδο ἀπγοΠβο  πἰΓ{Π10 ἢ} 6465 
ἀδἢγ απ 35, Τάρο, σὰ ἰαηρσ ννᾶτ. πὰ 
ἀδῆου Ζαννθῖίθη δ ογβ πἀουα προ σοῦ- 
ΘΘποΙ θη νυθυάθπ τπιβίθῃ, 50 πιϑὶηΐ 
Ηοτ., 4855 ἀἴ6 Αδρυρίδθν νϑυπ ἢ σον 
{φῶ ξομθὴ αἰπροίο!ς Ββξίοη. ἀὰἃ 
οὐ {0πἰϑυβοῃ θα Ζυνίσομθα ἰπσθῖι ΓΔ ῃσς 

ππὰ ἀον οἷ: ἀδ5 βομϑίπρθατγθη [μδπῖβ 
ἄον ϑοππα ἀπὶ αἷς γάρ πὰν 1}, Τὰ 
Βείγισ. ΑἸ]οῖη διιοῖ ἀἴθ56 1 ἴθυθηΖ 
465. νυ γΚΠ ]οῆθη ἀπά Ὀὔνρου πο η 
Φάῆγθ, ννϑίοῆθ αἰ 4 14ἢγτϑ οἴπϑθη 
δαηΖθὴ 'ὰρ διιδηηδοιέθ. πιαδίρ θα] 4 
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ἡ Αἴγυπτος. 

118. 11. ΟΑΡ; 4--ὅ. ἤ 

ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἀριϑμοῦ. καί σφι ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς 
τωὐτὸ περιιὼν παραγίνεται »)δυώδεκά. τε ϑεῶν ἐπωνυμίας ἔλε- 
γον πρώτους Αἰγυπτίους νομίσαι καὶ ᾿λληνας παρὰ σφέων 

ἀναλαβεῖν. βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηοὺς ϑεοῖσι ἀπονεῖ- 

μαι σφέας πρώτους καὶ ξῴα ἐν λίϑοισι ἐγγλύψαι. καὶ τούτων 
μέν νυν τὰ πλέω ἔργῳ ἐδήλουν οὕτω γενόμενα, βασιλεῦσαι δὲ 
πρῶτον Αἰγύπτου ἀνθρώπων ἔλεγον Μῆνα. ἐπὶ τούτου, πλὴν 
τοῦ Θηβαϊκοῦ νομοῦ, πᾶσαν Αἴγυπτον εἶναι ἕλος, καὶ αὐτῆς 
εἶναι οὐδὲν ὑπερέχον τῶν νῦν ἔνερϑε λέμνης τῆς Μοίριος, ἐόν- 
των; ἐ ἐς τὴν ἀνάπλοος ἀπὸ ϑαλάσσης ἑπτὰ ἡμερέων ἐστὶ ἀνὰ τὸν 
ποταμόν. Καὶ εὐ μοι ἐδόκεον λέγειν περὶ τῆς χώρης. δῆλα γὰρ ὅ 

δὴ καὶ μὴ προακούσαντι, ἰδόντι δὲ, ὅστις γε σύνεσιν ἔχει. ὅτι 
ἐς τὴν “Ελληνες ναυτίλλονται, ἐστὶ 4ἰγυπτίοισι 

ἐπίχτητός τὲ γὴ καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ κατύπερϑε ἔτι 

ζαπι ΟΟπΗϊος ταὶ ἀπ Δ} γοοζοιίθῃ 
ππὰ ἄδθη το ρίδβοη Β'δδίθη ἔπ ἤγθη: 
ἀἀ δ ὺ τυ τάδ βρβίθυ πη υνὶθ πὶ 78|18- 
πίβοθθη Οὐδ᾽ θπάθυ οἷπ ἡ) δατγίθππίϊτη 
γοπ 80 Τάροπ πὰ οἰπιμδ] νοοῖ 866 
Τάρθη οἰπρο τύ. 5, 2. ὁ. 142. 

Ἵ: ἐς τωῦτό δι ἀΘπεο! θη Ζεἰτρ απἰκί, 
ὡ, δυώδ. ϑεῶν. θὶς Αδσγυρίοτ ἰ61}- 

ἴθι ἴπτα Θδείον ἴῃ 8 ΟἸαβθθη, ἀθγθη 
φυνοῖίθ 12 Οούίου ππιίαβϑίο (ο. 45), γΟΠ΄ 
γυΘΙ Ομ πη πιθῆγουθ Δ|]Θγαϊπρ5 συϊθοῦῖ- 
Βοῆθη Οοὐῃοίίθη οπίβρυδοῆθῃ. 

9: νομΐσαι; 5..2. 6. 42. 
5. ξῷα ἐν λίϑ'. ἐγγλ. Ῥὰ ϑεοῖσι 

ἀποῖ δα ἐγγλύψαι δὰ ὈοΖίθη θη ἰϑύ, 
80 ΘΥρΊὐ 510}, 4855 μ᾿ θυ πη 416 Πῖογο- 
ΒΙΥρμίβομ θη Βεχοϊοηπαπροη ον αοσίύ- 
ἴεγ ἀυχοϊ αἀ16 Οοβίδ θη ἀοὺ ΤΜΊότο, 
γγϑίοῆο ἱῃ ποπ Π6ῖΠ1σ᾽ γγαγθπ, νγῖ8 ϑρου- 
θ6υ, [015, δέου, Καῖζο, Βομ προ, Οτο- 
0411, ἄογοη ΑὈὈΙάππροη ἴῃ ϑέθίη 
σοιδιθη νεσάθη, σοιποὶηὐ δἰπᾷ. 

θ. ἔργῳ ,-«ἀατοῖῦ {ἢ ἃ ἰδ ΟΠ ΘΒ 
γουμαπάθηθε. 

τ. ἀνθοώπων. ΕΥ̓ ἄποΥ Βουβομίθη 
Οοιίον ἄρον ἀδρυρίβη (ο. 144). 
ΜΙῆνα 5. ο. 99. Μίεπεβ, αυπαογ 

ν. Μδρ 5, ἄθοβθη Βοοίθγι προζοὶῦ 
πδοῖ δἰ ποὺ Βουθομβηππο 15 δι ἀἃ5 
Τὰ ΘΙ πα ἴι6 ΑἸίον ὅτ02 ν. Οἴγν., πδοὴ 
ΘἴποΡ ἃπάθγθη Ὀὶβ 5892 ῖπδα ἔσθ. 

ἐποί ἰϑιμρογα!, Ὑ6]. 1 16 ἀπὶ τού- 
του τυραννεύοντας, 11 80. 108 ἐπὶ 
τούτου βασιλέος, ἐ ἐπ᾽ ἐμεῦ ς. 40. 

8. νομοῦ. ἴδεδεν αἷς ΕἸπίοθι!αησ 
Αοσγρίθηβ ἰπ 44 νομοί νρ]. ο. 164. 

αὐτῆς ΔΟμᾶηρὶς νοὸη τῶν νῦν 
-- ἐόντων. 

9. ὕεθεν ἀθη Μόν 5566 Υ81. 6.149. 
10 ἀνὰ τ. ποταμὸν Ο΄δρθηῃδ. 

κατὰ ποταμὸν 50. Νεῖλον (Αοργρίθῃϑ 
οἰπχῖσον ΕἾ.855). 

ὥ. (δρ. ὅ--19. Βοβον α ξοπμοῖί 
ἀ65 ἄρυρ ἐΐϊβοῖ θη ΤΠ πα 65. 

19. δον Αἴγυπτος ἰϑῦ ἡ οἴηρε- 
ΒΟΒΟθοπ. 

ἐς τὴν Ελ1. ναυτέλλ. Ῥᾶ5 ΝΙ- 
αεἰίδ. 

14. δῶρον τοῦ ποταμοῦ 855 
45 ΝΙΠΔοΙία οὐδέ βρᾶξον. ἀπσσοῖ ἀἷδ 
Τὐεθθυβομ νυθιηπιιπροπ (65. ΝῚΙ οηΐ- 
βίαπάθηῃ βοϑὶ. νυᾶῦ πίομῦ πὰὺτν ἀἰθ ἀπ- 
Βοῦ ἄογ ΑἸΐίθπ, βοπάθυῃ ἰδέ διοἢ 
πϑαθγαϊπρβ ἃπὶ συ ἀπα!]ομβίθπ γοη Καὶ. 
ΒΙεύίεν ἴπ ἀον Εγάκαπάο 1 840 διβεῖη- 
δπάογρεβοίζί. Ὑὐαμγοπὰ ἴῃ Οδθευ- 
ἄρυρίθη 416 γάβοθοσθ ϑδίγοπιαπρ ππά. 
ἄἀα5. 5ἰᾶγκετε Οδίβ}}! ἀθ ΝῚ ἄδθῃ 
ΘΒ] ατππι τπᾷ ΕἸ αϑϑϑαπα παῖ βία Τουί- 
υἶβ5, πϑαΓία. 50} ἀουβοῖθε ἴῃ Ὀπίου- 
ἀρυρίθη, ννὸ ἀογ ΕἾ 55. ἴῃ ΤΌΠΊΡΘΟΥ 
ϑιγοπιαπρ ἄθπι δίθθυθ βϑῖπθ ΨΥ ΆβΒῸΥ 
φαγί, ἴῃ Μίαββθπ ἃπ, 80 4885 β'0 ἢ 
ἄον δέγοιη ἴῃ βοἰπϑθοϊάθῃ Ηδιρέδγιπο, 
ἄδῃ Καποθίβομθπ ἀπά μεϊαβίβοιθῃ, 
δρδ!ἐθίθ, ἱππου μα} ἄθτθη βίοι ἰδ ἢ- 
Τ᾿ ἢ ἀα5 ἀησοβοῖνν σπιπιίθ Εἰ δβι πὰ ἀθ5 
ΝΙΙΔ 6] α ὈϊΠἀοίθ, ἀθοβθ δυβίδ απ ϊοἢ 8 
ΕὙΘΟΙ θαυ κοῖς ἀθουρίθηῃ σὰν Κοτγαη- 
Καιππιον ἄδι αἰΐθπ ὙΥ οἰ πιδ ἰδ. 

τὰ κατύπερϑε αἷ5 οἷπ Βερυ θὲ 
Ζὰ ἔαββεῃ. ΥΥῖβ πίον πιὸ ααποί. 



0 ἨΗἨΒΚΟΘΟΤΙ 

τῆς λίμνης ταύτης μέχρι τριῶν ἡμερέων πλόου, τῆς πέρι ἐκεῖ- 
νοι οὐδὲν ἔτι τοιόνδε ἔλεγον, ἔστι δ᾽ ἕτερον τοιοῦτο. “ἰγύπτου 
γὰρ φύσις τῆς χώρης ἐστὶ τοιήδε᾽ πρῶτα μὲν προσπλώοων ἔτι 
καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς καταπειρητηρίην 
πηλόν τε ἀνοίσεις καὶ ἐν ἕνδεκα ὀργυιῇσι ἔσεαι. τοῦτο μὲν ἐπὶ ὃ 
τοσοῦτο δηλοῖ πρόχυσιν τῆς γῆς ἐοῦσαν. 

Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος τὸ παρὰ ϑάλασσαν 
ἑξήκοντα σχοῖνοι. κατὰ ἡμεῖς διαιρέομεν εἶναι “Αἴγυπτον. ἀπὸ 
τοῦ Πλινϑινήτεω κόλπου μέχρι 

γεῦρ. ὁ. 89 τὰ δὲ κατύπερϑε τῆς 
ϑηριώδεος: γΡ]. ἀὸᾺ ἐΥ͂ Τ τὰ κατ- 
ὑπερϑὲ τῆς χώρης. 

τὰ κατύπερϑε --τοιοῦτο. Τη 
ἀἴεδεπὶ ϑαύζ ᾿ἰδύ θυβίβῃβ τῆς ἴγθίϑυ δῦ 
τὰ κατύπερϑε ὈεΖοσθη νγεβθπ 465 
ἀατὶπ σεάδομέίεπ Βερυθ ἡ κατύ- 
περϑὲ χώρη; δοάδπηῃ ἰδ ἀδ5 Ζι τὰ 
κατύπερθε δεμοόχίσε Ῥγδάϊοαῦ ἔστι 
ἕτερον τοιοῦτο πἰομέ οἰπίδοῃ δαΐ 76- 
ΠΕ5 θοζορθπ, βοπάρθγη ἀσγοῖ δέ ἀδπὶ 
νούδυαθρεσδηρσοηθη ΒοΙαί νϑαῦζ δηῦ- 
δεορεπροβούχί, δ]θῖοι 415. ὁὉ ἀἴοβου 
δἷπ ἀοπιοπδίγδεῖνον, ννᾶτ ππά οἷπ μέν 
Θηίδιο]ίο: περὶ ταύτης ἐκεῖνοι (μέν) 
οὐδὲν τοιόνδε λέγουσι, ἔστι δὲ ἕτε- 
ρον τοιοῦτο. 

1, τῆς λέων. ταύτης 5. γΟΥ. 5.9. 
τῆς πέρι πᾶπι!. χώρης, νγ85 ἴπ τὰ 

κατύπερϑε Θη ΠΑ] θη ᾿ἰβδύ. 
ἐκεῖνοι ἀϊε Ῥυϊοδίου. 

ὡ. ἕτερον τοιοῦτο ννῖβς Ι 120 
αὐτοί τε ϑαρσέομεν καὶ σοὶ ἕτερα 
τοιαῦτα παραπελευόμεϑα. ὙΥῚο ΠΙΘΥ 
ὁ. 11 ἕτερον τοιοῦτον κόλπον. 

8. πορῶτα μέν, ἄδθπι μέν, νυ ΘΙ ΟΠ 65 
ππίθη (5) πιῖί τοῦτο μέν δι ΐρθποιη- 
τηθ υνἷγά, Θη σρυϊ Ομ Ὁ πα ἀπ υ ἢ 
αὐτῆς δὲ ἶπι Απἴαπρ νοπ ὁ. θ. Ἰθπη 
ἀογὺ εδάδηκε ᾿ἰδύ: ἄδθβ Λερυρίδη 
ἀσνο ΑΠΒΟΠννοιη πη ηροπ Ὧ65 ΝΙΝ 
δηὐβίαπάοθπ, ουρὶθύ βίο 1) πρῶτα μέν 
8115 ἄδπὶ ϑ'δηάθ, ἄθη πηδῃ βοθοη οἷ πα 
Ταρογεῖδθ ΜΟΥ ἄθιη [8πη46 8415. ΒΟ ΒΘ 
Μοογοδσταπά μπάθί, 2) δὰ ἄθιῃ [π- 
ΠΟΥ ἀ65. ἃπάθ5 βοὶρϑύ. ΑἸ θη ἀ16- 
561 ἰούχίογ Οἰβάδηϊο νυϊγά δυο ο. 10 
ἀυβσοί τί, νυᾶγοπα τπαϊέ αὐτῆς δέ 
ΖΌνΟΥ ἀ16 Βοροπγοῖθαησ Αοσυρίθῃβ 
δἰ Πρ βομοθ θη υυἱγά, 

4. ἡμέρης δρόμον. 55 δυῇ 
οἴπθη ἡμέρ, δρόμος ὑπροίδην 1800 

Σερβωνίδος λίμνης, παρ᾽ ἣν τὸ 

ϑἰδαϊοι, 4150 δὔνγα 52 7.00. σϑορι. Μοϊ- 
Ιθη σϑγθομποὶ νγδγάθη, Ἔγριθέ 5108} δ05 
ΤΥ 80... 5.) 2: 6:9, 

δ, ἐν --- ἔσεαι. ..(Ὧᾳα (πιΔΠ}) ννἱγϑβὲ 
ΔΓ 11 ΚΙαϊίογη. ἃ. ἢ. δῦ οἰπρὺ ΤΊ 
ΟΠ πἰομύ ππΘ ἢ αἷβ 11 Κ] αὔίογπ ἀϊο ἢ 
Βεοῆπάρη. 

ὄργυιαά ΚΙΑΙίοΥ - 6 Εἰπ58. 

6. 1. Οοῃβδίγαϊοτο: τὸ παρὰ ϑ. 
-- αὐτῆς -- τῆς Αἰγύπτου (. 
ἴο]ρ. 5. 4) ἐστὶ μῆκος -- ἕξ. σχ. 
ον Κ  ἀβίθπβίγιοῃ Ὧ65 οἰσϑηθ!οιθη 
Αερυρίθπβ ᾿είγᾶσί ἂἃπ ᾶπρσε 00 
ϑομῦπεπ, 

μή πο. 8. 2. 6. 115. 11.8. 

8. ἕξήκ. σχοῖνοι. ΤῈ δερυρ- 
(ἰδοῖα σχοῖνος Ὀείσασ,, νυῖθ Ηδυ. 1π 
ἀΐθβθιῃ Οδρ. απριρέ, 60 ϑίέδάϊεη --Ξ 
11͵, σοοστ. ΜΕε]!., ἀοὲ παρασάγγης 80 
ϑὐδαϊθη τες ὅΛ, ἔθορτ. Με]. 

κατά -- καϑ' ἃ ρῥτοαυΐ, υνῖβ ο. 99. 
νΕ]. κατάπερ. 

9, Πλινϑινήτεω κόλπ. Ὄεθει 
ἄδη ΡΠ πἴ πού ἢ 6 η Νθογθιβθπ, 
ἄδθπη βου ο πῖῦ. 566 υπα ἀδ5 Καβίβοῃδ 
Οεθίγρο νουο]. αἰ Καγίθ. θ6γ δβῆρϑ, 
ΔΌΘΥ 56ἢγΥ (168. βου θοπιίϊβο 6 866, 
γν οΠοΥ βομοη Ζα ΡΙϊπῖι5 Ζεῦ ΠῸΓ 
415 Ρᾶ]ὰβ τηοάϊοα ὈοζΖθίομηθί υνῖγά, 
νὰν ἀαγοῖ βοὶπηθ βοιδα]ϊοῆθη Αὐδ. 
ἀὐπδίαπρσοη ΝΜ πβομθη ἀπὰ Τΐογθη 
σοίδ στ οι. Ἡδυίσος Τὰρ5 ἰδ δὺ [αϑῦ 
ἄθεγα}} ταῖϊέ ἀθπὶ Νίθογθ νϑυραπάθη 
αηα 6 Νίθογθιιβθη αἰ ϑδθθ. Ζὶ 
ΠΘηπθη. 285 Καβίβομ α αεδθῖγρο 
(1εἴδε ἘΠ Καϑ)ὶ Ὀ14ού αἴθ παύαγ!οῃ8 
ΟτθηΖβομοῖας χυνίδοιθη Ασρυρίδη ἃ. 
ϑγγίοη. Εδ ννᾶσ πηρσοίδῃν ὅ Νθι [6 ἢ 
γοπ Ροϊαρίοη δηΐογηΐ. 

παρ᾽ ἣν -- τείνει. Ὀ15 ἴῃ ἄθββαπ 
ΝΘ“, 



ὙΠΕΠ 1 ΟΑΡῚ 6:Ξ νι 

Κάσιον οὖρος τείνει᾽ ταύτης ὦν ἄπο οἵ ἑξήκοντα σχοῖνοι εἰσί. 
ὅσοι μὲν γὰρ γεωπεῖναί εἰσι ἀνθρώπων, ὀργυιῇσι μεμετρήκασι 
τὴν χώρην, ὅσοι δὲ ξσσον γεωπεῖναι., σταδίοισι, οἱ δὲ πολλὴν 

ἔχουσι, παρασάγγῃσι; οἵ δὲ ἄφϑονον λίην, σχοίνοισι. δύναται 

5 δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριήκοντα στάδια, ὁ δὲ σχοῖνος ἕκαστος, 
μέτρον ἐὸν Αἰγύπτιον, ἑξήκοντα στάδια. οὕτω ἂν εἴησαν 4{- 
γύπτου στάδιοι ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι τὸ παρὰ ϑάλασσαν. 7 
Ἐνϑεῦτεν μὲν καὶ μέχρι Ἡλίου πόλιος ἐς τὴν μεσόγαιαν ἐστι ἵ 
εὐρέα Αἴγυπτος, ἐοῦσα πᾶσα ὑπτίη τε καὶ ἔνυδρος καὶ ἑλύς. 
ἔστι δὲ ὁδὸς ἐς τὴν ̓ Ηλίου πόλιν ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω ἰόντι παρα- 
πλησίη τὸ μῆκος τῇ ἐξ ᾿άϑηνέων ὁδῷ τῇ ἀπὸ τῶν δυώδεκα 
ϑεῶν τοῦ βωμοῦ φερούσῃ ἔς τε Πῖσαν καὶ ἐπὶ τὸν νηὸν τοῦ 
Διὸς τοῦ Οὐλυμπίου. σμικρόν τι τὸ διάφορον εὕροι τις ἂν 
λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τούτων, τὸ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι, οὐ πλέον 

18 πεντεκαίδεκα σταδίων᾽ ἡ μὲν γὰρ ἐς Πῖσαν ἐξ᾿ 4ϑηνέων καταδεῖ 

1. τείνει ἱπύγδηϑ. (ΞΞ τέταται) 
ΥΥἷθ ὁ. 8 τεῖνον ἐς ϑαλασσαν; ἀοοὴ 
ἵπι πᾶπι!. Οδρ. τῇ μὲν τῆς ᾿Αραβίης 
οὐρος παρατἕταται. 

ῶ. μεμετρήκασι. 5 Ρογίθοί. 
Καππ διοὴ ἀἃ5 ΕΥ̓ σ 6 Ὁ 15 οἴπον {γὰ- 
ποσοῦ Ἠδπάϊαπρ 45. ποοῖ Ὀδϑίθ- 
Βεοπά ῬΡοζείοῃποπ τἰπά πβθογί βἱοἢ 
ἄἀδππ ἄον Βοαδυίιηρ 465 Ῥυββθηβ. 

4. δυναται: οἸϊ6, θο τᾶ σὲ (υνῖ6 ἴῃ 
Τ,αὖ, να ]οί). 

6. ἐόν πἰομέ αὐ σχοῖνος Βοπάογη 
δυῇ ἀὰ5 Ῥγβαϊοαί μέτρον ὈεΖορθη. 

εἴησαν. Βεοὶ νεϑυβοβίθάθπο Νὰ- 
ΤἸΠΘΥῚ5. 465 ϑ'αΡ]θοίβ ἀπᾶᾷ Ῥγδθαάϊοαίβ 
τἱοῃ δέ βοὴ ἀἃ5  ϑυθαπι πἰομύ βοϊίθπ 
πδοὴ ἄθιη Ναιποσιιβ ἀ65 Ῥυδραϊοδίβ. 
6]. ο. 1ὅ. 
Αἰγύπτου ϑησ γὸῃ τὸ παρὰ 

ϑα1. ἃ. 5. ΥΟΓ 5. 7 αὐτῆς τῆς 
Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑάλασσαν. ΥΘ]. 
ἀπίθδῃ ο. 12. 

7. 8. επι ἐνθεῦτεν μέν δπί- 
Βργίομύ Οδρ. 8. ἀπὸ δέ. 
ἩδΙορο 5. σοὸπ ἄθη Ἠρργάθση Οα 

ϑσεηαπηΐ (1 Μοβ. 41, 40), ἰὰσ ἅπρ6- 
1 ἢν 91 ΜΙ δι ’θα νοῖὰ ᾿Μδδίδ οπέξουπί. 
ἘΠ6Ὸ ννᾶν αἴθ... ϑοῃπθηβίδαις, ἀθνὺ Ποὶ- 
Ἰιρϑίς δ᾽. ἀθν Νογθγαηρ 465 οη- 
ποηροίίεβ Ἀδ. 80 νυῖὶθ αἷθ πγαϊίθ 
Θυο 6 ἃρσγρίϊπομθη ΟἸδαθθηθ. ππᾶ 
ὙνΊβθοπβ. ΤΥ πο νὸρ ἴθγ πάθῃ 
βίου ποοῖ Ὠθιιίς θεοὶ ἄδθπι θθογτῖε ΝΜα- 
ἐυῖθ. 

9, πᾶσα γ0}1α; νοὶ, 1 194. 
ἔνυδρος νΕ!. ο. 18..14. 
10. ἄνω ἰόντι 56. τινὶ, νο]. οἱ 22 

τῶν τὰ πολλά ἐστι ἀνδοί γὲ λογί- 
ξεσϑαι τοιούτων πέρι οἵῳ τε ἐόντι. 
ΑϑΒμΠ οι 6 θ δίϊνε δἰπα ἐσιόντι, ὕπερ- 
βάντι ΤΥ͂ 258, συλλαμβάνοντι ΥΠ1 148. 
Ἐϊππιδὶ βπάδι βἴοῃ ἀα8 ΡΘυβόπι!οἢ6 
Ῥαγίϊο. ἵπὶ δύ, ρίαν, λογιζοινένοισι 
ΥΙΠΠ 184. [πὶ θοαίβομθη ννθγάθη ἀθγ- 
αγίϊρο Ῥαγίϊοϊρίθπ ἂπὶ θεβδίδπ τηϊῦ 
ΟὟ Θ ἢ Π τῇ 8 π΄΄ διιΐρο! 50. 

12, βωμοῦ, νοὶ]. ΝΠ 108. ἘΠ ννᾶῦ 
Δ ἄθπὶ Μίαγκίθ σὸπ ΡῬιβιβύγαίξιβ, 
ἄθιη ΘΌἢ πο 465 ΗἸΙρρΐδ5, εαυθαιύ. ὅοὸπ 
ἀϊδβθιῃ ΑἸίδν 15 βομϑίπθη 416 Αἰπο- 
ΠΟΙ 4116 Επέΐοσπαπροπ ἴῃ ατίθοϊιθπ- 
απ φϑπιθβθθη Ζὶὶ ΠΡ 6 πη, νυῖθ ἀδ5 ἴπ 
Εσοπι νοπὶ ΜΠΠΙαΥ πὶ ἃ α ΓΘ πὶ ἃ 115 96- 
50 ῃ8ῃ --- ΕΠ τ ἀ16 ϑ ο! ! αην ἀον ὅ6π6- 
{ἶϊνθ δῦ ζὶι Ὀδδομίθη, 4855 δι οἷ πδ οἷ 
Ῥυδθροβιξίοποπ ἀθν Ζυυοὶίθ σοπηϑίϊν 
ἄθπι δυϑίθῃ σούαηρθίθη Κᾶπη.. υυῖθ 
ἀθογπαιρύ ἀθν σϑπθϑί. σἰοθῖοι πδοῖι ἀοΥ 
Ῥυδθροϑβιί(ίοη σοῦ ἄρ ἴῃ π τϑοίθυθη- 
ἄθη Νοιπθη οἰπίγθίθπ πῃ. Υ ]. 94 
μετουνομάσϑησαν αὐτοὶ ἐπὶ τοῦ βα- 
σιλέος τοῦ παιδός. 5.1 51. 90. 914. 
1794. 

18. σμικρόν τι τὸ ὃ. θὰ5 Αβγη- 
ἀδίοι ἰδύ πῖομέ οπο Βεάθηκϑη. 

14, τὸ μὴ ἴσας μῆκ. εἶν. Ὁϊ6- 
56 δρβοίαίθ Τπῆπ. 5  ϊοδϑῦ βἱοῖ ἃπ 



8 ἨἩΒΝΟΘΟΤῚΙ 
: 

πεντεκαίδεκα σταδίων ὡς μὴ εἶναι πεντακοσίων καὶ χιλίων, 
ἡ δὲ ἐς Ἡλίου πόλιν ἀπὸ ϑαλάσσης πληροῖ ἐς τὸν ἀριϑμὸν τοῦὐ- 
τον. ᾿Δ“πὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἰόντι στεινή ἐστι Αἴγυπτος. 
τῇ μὲν γὰρ τῆς ᾿Αραβίης οὖρος παρατέταται, φέρον ἀπ᾿ ἄρκτου 
πρὸς μεσαμβρίης τε καὶ νότου, αἰεὶ ἄνω τεῖνον ἐς τὴν ̓ Ερυϑρὴν 

. καλεομένην ϑάλασσαν, ἐν τῷ αἱ λιϑοτομίαι ἔνεισι αἷ ἐς τὰς πυ- 

" ραμίδας κατατμηϑεῖσαι τὰς ἐν Μέμφι. ταύτῃ μὲν λῆγον ἀνα- 
κάμπτει ἐς τὰ εἴρηται τὸ οὖρος τῇ δὲ αὐτὸ ἑωυτοῦ ἐστὶ μακρό- 
τατον; ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην, δύο μηνῶν αὐτὸ εἶναι τῆς ὁδοῦ 
ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἑσπέρην, τὰ δὲ πρὺς τὴν ἠῶ λιβανωτοφόρα αὐὖ- 
τοῦ τὰ τέρματα εἶναι. τοῦτο μέν νυν τὸ οὔρος τοιοῦτο ἐστί, τὸ 
δὲ πρὸς “ιβύης τῆς Αἰγύπτου οὖρος ἄλλο πέτρινον τείνει. ἐν 

διάφορον ἃΠ. .,νὍν 85. 485. ΔΗΡΟ ΓΙ ΗΕ, 
ἀδ885 516 πἰομί,. 

οὐ πλέον π. στ. ὈδΖἰΘ ἢ 5ἴοῃ δυῦ 
σμικρόν. 

1 δ μὴ, ξ, πεντακοσίων Ἀ. 
χιλίων 56. ὁδόν. μή γγθ θη 465 ἴπ 
καταδεῖ Θπίἢ]θπθη πορσδίγοη Β6- 
τὶς, 

Ὁ) Ἵ ἣν ᾿ ᾿ 

2. πληροῖ 86. τὰ στάδια. 

8. ὃ. ἄνω ἰόντι 5. γοΥ. 5. Ζὰ 10. 
1. τῇ μὲν γὰρ τῆς ἀραβίέης 

οὔρος, ποαία 7606} Μοκκαίαπι βε- 
ΠδΠηΠηΐ. 

Ῥεθη γοτνίεπ τῇ μὲν ,,Δὺὰ ἀεΥ 
οἴηθη ϑ'εῖίθ δηίβρυϊοῃῦ ππίοπ τὸ 
δὲ πρὸς “Λιβύης. 

ὅ. πρὸς μεσαμβρίης τε καὶ 
νότου, ἃπάργθ ἴοϊσ. 5. 3 τὰ πρὸς 
μεσαμβρίην φέροντα. θοΥ 5οἰέβπϑυθ 
αεη. ἢπάρϑῦ βἴοἢ δΊ9ἢ 1 84. 110. 5.2. 
181 πρὸς τοῦ Τμώλου τετραμμένον, 

ς ἄνω τεῖνον, ἄνω ννγῖδ ΟΌδῃ ὃ 50 
Ὑ6] υυὶθ οἸαπαοίηνν ἀγίβ'". 
τεῖνον 5. 2. 0.0 5, 1,1. 
ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν --- ϑάλ. δῖοΥ 

ἀ45 τοίβ Νῖθεον. αἷβ. 81} ἄἀθθ 11 ρεο- 
πηπίθη 5 πηθογο5. Κρ]. ο. 158. 

0. λιϑοτομέαι. ὍὌϊδο θεοϊάθη ἄθῃ 
ΕἼ 155 θερ]οἸοπάθ Οοθἰ σα! γ ο ὴ 
εΙία ὈΪϊ5 πδοῦ ΓΠΘθοπ θογσθη ἰπ 
ἰῃγοπι ϑόποοβο οἰπθη ἰθίπθη Κι αὶκ- 
βίβίῃη, νυθίοιου ἵπὶ Ψογοῖὶπ ταϊύ ἀ6πὶ 
ΤεϊπΚουπῖροπ ϑ'απάδίοῖη ΟΡετγᾶρυρ- 
ἰθη5 'πὰ ἄθη ϑ'υθηϊίεπ πηα Οταπιΐθη 
γοὴ Αββιιδῃ Ἶθη86. ΒΙᾶ{ς ἀεν Καπδί 
Βουνουυϊθῦ, αἀἰδ νυνὶ ποοὺῦ Ποιίο ἴῃ 
ἴδοι ΔΠ6ὴ ϑεάγπιθπ ἅον Ζοῖξ ὑγοίζ- 
Ῥιθίοπάθπ Ῥοηκηιᾷίουπ Ὀθνν απάθγῃ. 

ὕδρον ἀ16 Ῥυγαμιάθη νυ. Οἰζθῆ 5, Ζ. 
ο. 124. 

1. ταύτῃ μὲν λῆγον, πᾶπι]ϊοῖι 
θεῖ ἄθη θυ πο η Ὀἱερί σοη ἄθπὶ 
ἨδμπρίΖισε οἷ ϑεϊίεπζαρ ποῖ ἀθπὰ 
τοίεη δίεθυθ ἃὉ (ἐς τὰ εἴρηται). 

8. τῇ δὲ αὐτὸ ξἕἑωυτοῦ ἐ. μα- 
κρότατον. ἔθεον ἄθπ Θιεποίϊν ἀ65 
Ἐεἤεοχῖνβ θεὶπι σα ρου δεῖν 5. 2. ὁ. 9 
66 ὟΥΟ 65 5θῖπθ οτοεβί Βτοῖίς ἢ δίς. 
9. ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην -- 

εἶναι. Βεὶ 5οίομεπ ραγθημοίϊβοϊῃ 
οἰ Πρ ΈβοΒοθαπθη ϑ'ἀέζθη υνΐθ ὡς ἐγὼ 
πυνϑάνομαι, ὡς λέγεται, ὡς ἤκουσα 
ἃ. 5. νγ. ὑυιγκί αἴθ Ῥαγθπίποβα πδαῆρ 
80 δ ἄδεπ Ἠδαρίξαίζ εἶπ. δἷἰβ οὗ 
ἀἴεβει νὸπ ἴῃ ΔΡμΐθηρθ. γεΙ. Ι 0ὅ 
ὡς δ᾽ αὐτοὶ Πακεδαιμόνιοι λέγουσι, 
“υκοῦργον ἀγαγέσϑαι ταῦτα. Ἐθδη- 
5801 191. 11 125.1..85: Υ 16: 

δύο μηνῶν αὐτὸ εἶναι. ἩΐεΥ 
Παΐ βίοι. Ηδθγυ, θοϑυϊπηπι ΤΠπυϊ ἢ εἶσο5 
βᾶρϑη ἰΆβεθη,, ννὶθ ἄθπη 8 00}} αἴ [ο]- 
σϑπᾶθ ΝοίϊΖ τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῶ κτλ. 
βίοι. πὰὺῦ δαΐῦ ἀδ5 δ! ἢ 6 Καὶ ἀβέθη- 
Ιαπᾷ 465 γοίθῃ Δίθουβ θθχζίθῃθη Κᾶπῃ. 
γ6]. ΠῚ τοῖ. 

10. τὰ δὲ πρὸς τ. ἠῶ ἴπ ΒεΖιρ 
ἈΡΘΥ ἀπ αἴθ ϑίγθοκθπ πο Οβίθη. 
6]. ἀπέ (11). τὸ δὲ πρὸς “ιβύης. 

11. τοῦτο μέν πἰπιπιί τῇ έν Ζὰ 
ἈΑπίδηρ 465 Οδρ. νυϊϑάθυ δι, 

τὸ δὲ πρὸς ἀβνης Ἔθθηδο ρσο- 
βαρύ νυῖς [οἱρὲ 5. 8 τὸ δ᾽ ἐνθεῦτεν ἃ. 
οὔδη (10) τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῶ. Ηδου. 
ἀπίθυβομοϊ οὐ αἶδο ἀΐγυπτος ἀραβίης 
ἀπ Αἴγυπτος “ιβύης. 

12. ποὸς Λιβύης 5. 2. ὃ. 
τείνει ᾿πίγδπβ, τέταται 5. ὅ. 
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118- 1. ΘΑ͂Ρ; 8:.-: 9 

τῷ αἵ πυραμίδες ἔνεισι, ψάμμῳ κατειλυμένον . τεταμένον τὸν 
αὐτὸν τρύπον, τὸν καὶ τοῦ ᾿Δφαβίου τὰ πρὸς μεσαμβρίην φέ- 
θοντα. τὸ ὦν δὴ ἀπὸ ᾿Ἡλίου πόλιος οὐκέτι πολλὸν χωρίον ὡς 
εἶναι “Τἰγύπτου, ἀλλ᾽ ὅσον τὲ ἡμερέων. τεσσέρων ἀναπλόου 

στεινή ἐστι Αἴγυπτος ἐοῦσα. τῶν δὲ οὐρέων τῶν εἰρημένων τὸ 
μεταξὺ πεδιὰς μὲν γῆ, στάδιοι δὲ μάλιστα ἐδόκεον μοι εἶναι; 
τῇ στεινότατόν ἐστι, διηκοσίων οὐ πλέους ἐκ τοῦ ᾿Δραβίου οὔ- 
οξος ἐς τὸ Διβυκὸν καλεόμενον. τὸ δ᾽ ἐνθεῦτεν αὕτις εὐρέα 

Αἰγυπτὸς ἐστι. 
Πέφυκε μέν νυν ἡ χώρη αὕτη οὕτω, ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος 9 

ἐς Θήβας ἐστὶ ἀνάπλοος ἐννέα ἡμερέων. στάδιοι δὲ τῆς ὁδοῦ 
ἑξήκοντα καὶ ὀκτακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, σχοίνων ἑνὸς καὶ 
ὀγδώκοντα ἐόντων. οὕτοι συντιϑέμενοι στάδιοι Αἰγύπτου. τὸ 
μὲν παρὰ ϑάλασσαν ἤδη μοι καὶ πρότερον δεδήλωται ὅτι ἕξακο- 
σίων τέ ἐστι σταδίων καὶ τρισχιλίων, ὅσον δέ τι ἀπὸ ϑαλάσσης 

1. α πυραμέδες. δ8΄6 Ιἴορεπ, 
ΠΠΘἢγ αἷβ 80 δἂῃ ἀδθγ Ζδ8.1!, διῇ ἄθιῃ 
Πππκοη ΝΙΠαο Ζυυιθοῦθη ἀοΥ ὟΥ ἄβίς 
(ἄδμοῦ ψάμμῳ κατειλυμένον) υἀπᾶ 
ἄοπὶ ἔγα οἢτθάτθπ ΝΗ βαΙο. γε]. ο. 124. 

τεταμένον τ. αὐτὸν τρόπ΄. ἷπ 
ἀθυβθθοη ΕἸϊομίμπρ' νυνῖθ ἀ6Υ 510} γοπ 
Νοτάδπ πὸ σ΄! θη σθῆθπάθ Ηδαρί- 
Ζι5 (65 Ἀγ Ίβομθη ὠδρφαβίέου 5ς. 
ὑ80 58) Θεθῖγβαβ. 

2. πρὸς μεσαμβρίην φέροντα 
τηυδίθ ἀθυ Το {ΠΟΙ ΚοΙῦ ννθρθπ ΠΙΘΓ 
Ὑν]Θαου πο ὁ ννεγάθπ, 4 ΗδΥ. 718 οὔθ 
δ οἢ γοη οἰ Π6ΠῚ Βεἰξθπζαρο 465 6ε- 
Ὀΐγροβ πδοῖ Οβίεπ πἷπ (ἀνακαμπτει) 
Θεβρυ ἤθη Παίίο. 

8. τὸ ὧν δὴ ἀπὸ Ἣλ. πόλιος 
πἰπιπηῦ 485 Ζὰ Απηΐαπρο 465 Οδρ. ετ- 
νϑηπίθ νυ] Ἃ6Γ δα. 

οὐκέτι πολλόν. δια οπίθρυϊομύ 
ἄεπὶ αεάδηκοπ ΠΔΟἢ ἱπὶ ἀπίαπρ 465 
Οδρ. στεινή ἐστι 4ἴγ. 
ας εἶναι Αἰγύπτου ,,ϊἰπβοννοῖξ 

65 Ζὰ ᾿Αεξγρίθῃ σεμοσνί, 

Ἰ. ὅσον τε ἈΠΡΟΙΆΠγ, γνὶθ 1190. 
ἥμερ. τεσσέρ. ἀναπλόου. ἴε- 

θ6ν θη ἀπαδμᾶπρ. Θαπού. ἡμερέων 
τεσσέρων 5. 2. Ὁ,.1.15. 
ἀναπλόου ᾿δησὺ νοῦ ἡμερέων 

80. ΟἿ ἀμγοπὰ 4 Τὰρο ΨΥ ορ 65 βύσοπι- 
δα ἔνν τ 5 (ἀνα). ὙΕ]. ο: δ᾽ μέχρι 
τριῶν ἡμερέων πλόου. ΥΥΪΕ νἱοὶ 5ιὰ- 
αἴθοπι δυ οἷπο Ταροίδηγί σθῆθη., 5. 
ἀπίθῃ Ζιι 11, 

δ. Αἴγυπτος δύ βουνοὶ} πηϊύ στει- 
νῇ ἐστι ἃ15 ταῖί ἐοῦσα Ζὰ γεγδιπάθῃ. 
Αἴγυπτος ἐοῦσα .,30 νγοϊύ 65 

δῦεπ Αδρσυρίθῃ ᾿ἰδύς πιοθύ οὔννα [,1- 
Ῥγθη πδοὴ ἀοΥ δἰποπ (Υ ββδίβῃ) οὐἄϑὺ 
Αγδθίθπ πᾶοὸῆῃ ἀθὺ ἃπάθσπ ϑοϊίθ 
(Οβίθη) πΐπ θπϑοὶίβ ἀθὺ 485 ΝΑ] 
ψὸπ Ρεϊάθπη ϑεἰίθη οἰ πϑομ θσβοπάθπ 
σορῖγρο. 
τὸ μεταξὺ -- τῶν --οὐρέων -- 

τῶν εἰρημένων, ΘΌε6π50 Οδρ. 10. 
γ 6]. Απῇ. ὁ. 8. 

8. τὸ -- ἐνθεῦτεν ,,0υὐ)οπ ἀ4ἃ ἃπ΄΄ 
τηϊύ Ὀεϑ(πηπηίον Βοάθαίαπρ 465 Αὐ- 
{|615: ἐθθηβο 1 Τὅ. 80. γε. τὸ νῦν, 
τὸ ἀπὸ τούτου. 
εὐρέα νγνεοηϊσβίθπβ Ὀγθίζου 815 

νυν δητοπα ἀον 4 σοί σίθη βίγοπι- 
ααννατίθ:; ἄθππ ὃπρ Κῦππίθα 485 
ἂσγρίϊοια ΝᾺ ἀιοἢ ποοῖν νυοϊίου 
πἰπδαῖ σοπαηπῦ τυογάβθη. 

9. 11. ὠνάπλοος ἐννέα ἣν. τε- 
4800 5ίαά.., «ἰ5δο ἰᾶσίοι 540 ϑίδά. 
(δ ποπιδαξινᾶτίο; γΟ]. ΠῚ 96), 5. ΤΥ 86 
νηῦς ἐπίπαν μάλιστά κῃ κατα- 
νύει ἐν μαπρημερίῃ ὀργυιὰς ἕπτα- 
κισμυρίας (100 Βὲδαϊοπ), νυκτὸς δὲ 
ἑξακισμυρίας (000 δέα4.). 5. Ζ. 
ο. ὅ (ἡμέρης δρόμον). 

18, Ηἰϊπέον Αἰγύπτου ετξ. εἰσὶ. 
τὸ μὲνπαρὰ ϑάλασσαν. Δη- 

εἰοϊραϊίοι. 
14, πρότερον οΟ. 6. πᾶπι!. ἕξηήκον- 

τα σχοῖνοι --Ξ 8000 Βίέδα, 
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ἐς μεσόγαιαν μέχρι Θηβέων ἐστί, σημανέω στάδιοι γάρ εἰσι 
εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἑξακισχίλιοι. τὸ δὲ ἀπὸ Θηβέων ἐς  Ἔλεφαν-- 
τένην καλεομένην πόλιν στάδιοι χίλιοι καὶ ὀκτακοόσιοί εἰσι. 

Ταύτης ὦν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλή, κατάπερ 
οἵ ἱρέες ἔλεγον. ἐδόκεε καὶ αὐτῷ μοι εἶναι ἐπίκτητος 4ἰγυ- 
πτίοισι. 

-" Ν ᾽ » -" ιν 

τῶν γὰρ οὐρέων τῶν εἰρημένων τῶν ὑπὲρ Μέμφιν 
πόλιν κειμένων τὸ μεταξὺ ἐφαίνετό μοι εἶναί κοτε κόλπος ϑα- 
λάσσης, ὥσπερ γε τὰ περὶ Ἴλιον καὶ Τευϑρανίην καὶ Ἔφεσόν τε 
καὶ Μαιάνδρου πεδίον, ὥς γ ε εἶναι σμικρὰ ταῦτα μεγάλοισι συμ- 
βαλεῖν. τῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρία προσχωσάντων ποταμῶν ἕνὶ 
τῶν στομάτων τοῦ Νείλου. ἐόντος πενταστόμου, οὐδεὶς αὐτῶν 

1. Θηβέων. ὙΠοθεπ νὰν βεῖ 
ἄοπὶ ϑύαγΖο ἀεν Ἡδυβομαῖ ἀν Ηγκ- 
505 (πὶ 1000) ἨδαυρίοϊΖ ἀογ ἄργρ- 
τἰβοθθη Κοπῖρα ἴῃ ἀθη σ᾽δπζεηαβίθη 
Ζεϊίθη 465 Ἀθῖοῃ5. 96 06γ ἀΐϊβ Τ᾿ οίδη- 
βίδαί νοὴ ἜΠΘθοπ πηἀ ἀἰθ Βπΐπθη νοη 
Καυπὰκ ἃ. Πα ΧΟΥ 5. 2. 0.16 5. 17, ὅ. 

στάδιοι γάρ εἶσι, 6120 διαᾷ, 
Ὅϊεβα Επύξεγπιπρ νοῖὴ Νίθογο ὈΪ5 
πδοὴ ΠΟ Ρ θη σὶ! νυ ἢγβομ δῖ π ἰο ἢ γῸΠ 
ἄδθη ἀϊγθοίεθπ γεσρε ἀθὴ βθρβθη- 
πγ βοθθη ἩΗδιρίατιη Πϊηδι (4]50 
ποῦ ἄθεον Ἠδ]1ορο}15), 4ὰ ἀον γεν 
γοπὶ Νίθοσα 15 ΤΉΘΡθη ἄρον Ηδὶϊο- 
ῬοΟ 5 6860 ϑίδά. διβπιδοῃίο: ἄθππ 
αἷς Εἰ πύξεγπαπρ σοπὶ Νίθογα Ὀ15 Ηθ- 
ΠοροΙ15 Βθέσιρ πα ἢ Ηογοάοίβ οἰση θυ 
Απηρᾶθε (ς. 7) 1500 δέδα., νοη Ηδ]1ο- 
ῬΟΙ5. 15 ΤΒΘΡΘη (νρ]. ἀ6π Απίδησ 
4165. ΟΔρ.) 4800, τηδοδέ ἴῃ Θ᾽ απηπηἃ 
6800 έδά. 

2. Ἔλεφ. 850 νυϑὶξ νυν Ηδϑυ. βοΐ 
δεκοπιπθπ. ὅ(. ΕἹη]οϊταπρ 5. ὃ. 

0. 4. ταύτης ὦν τῆς χώρης Ἴ: 
8. ἡ πολλή. ὙῈ1]. 1 08 ἤδη δέ σοι 
καὶ ἡ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἣν 
πατεστραμμένη. ΠΡοπβο ἴο]ρ. 5. δ 
(τὰς ἡμισέας). ὙΥΪδ ννεἰομέ ἀϊα δεῖο- 
Θμῖβοῦθ ϑρυδοῦθ γοὴ (6. ἸΠΒΟΥσ 6 ἢ 
8 ὁ 

0. ὑπὲρ Πέμφιν. ὑπέρ τυϊῦ Αο- 
οὐδδίϊν δὲ θεὶ ἄθη ΑΘ Κοση βοϊίθη : 
ΔΠάΘΥΒ ο. 12 ὑπὲρ Μηέμφιος. Χεη. 
ΑπᾶΡ. 1 1, 9 τοῖς Θραξὶ τοῖς ὑπὲρ 
Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι. 

1. τὸ μεταξύ ο, ϑσοηρί, 5. νΟΥ, δ. ὅ. 
εἷναί κοτε κόλπος. ΥΥΙΕ Ηογ. 

πα πῖξ ἴῃ ἀϊα ΝΝαίιυγθθορδοιίουν 
ππίον θη ΑἸίθη τηϑἰπίθπ, ἀδ85 ἀἃ5 
ΝΊΠ4] οἰηβί οἶπο ΝΜ θογεβθαομέ σοννο- 

586η (0. 11), νυνῖθ ἀθὺ ἃγαθίβοῃμθ Μβογ- 
Ῥαβθη ποοῖ Ποαίθ, 50 81 Ηργ. δαοῆ 
α16 Εθεπθπ νοπ Πίαπι, ᾿ῬΘατμγαηΐθπ, 
Ἐρβεβιβ ἔτ οἷπ Θθβομθηκ (8. ο. 8) 
465 δίπιοῖβ (ϑοδιηδπαάθγ), (Οαΐοσαδβ, 
Οδυβίθυ, Νίδθαπάθσ, Ναγοῖβς θεῖ 
ϑύγαθο Ρ- 691 τὴν ἐπιφορουμένην 
τοῖς πεδίοις χοῦν αὔξειν αὐτά, μᾶλ- 
λον δὲ γεννᾶν, ἐκ τῶν ὀρῶν κατα- 
φερομένην, ὅση εὔγεως καὶ μαλακή" 
καταφέρειν δὲ τοὺς ποταμούς, ὥστε 
τούτων ὡς ἂν γεννήματα ὑπάρχειν 
τὰ πεδία. καὶ εὖ λέγεσϑαι ὁτι τού- 
των ἐστὶ τὰ πεδία. τοῦτο δὲ ταὐτὸν 
ἐστι τῷ ὑπὸ τοῦ Ἡροδότου λεχϑέντι 
ἐπὶ τοῦ Νείλου καὶ τῆς ἐπ᾿ αὐτῷ 
γῆς; ὅτι ἐκείνου δῶρόν ἐστι. 

9: ὥς γε εἶναι αὖ 1. 6. απδηΐαπι 
Ἰϊοθῦ πᾶ 5 ΘΟΙΠΡΌΠΘΥΘ ρᾶγνᾶ ; ΕΡ6π- 
850 ΤΥ 99 λέγω δὲ ὡς εἶναι ταῦτα 
σμιμρὰ μεγάλοισι συμβαλεῖν. εἶναι 
Ξ--- ἐξεῖναι. 

11: πενταστόμου. Ἐπαβίδίῃ. δὰ 
Ῥίοπυβ. Ῥεγϊθρεί, ο. 220: δηλαδὴ 
κατὸ τὰ φυσικὰ σε ἰτέας ὡς δύο 
τινῶν ὀρυχτῶν ὄντων (ϑο θ᾽ πἰ εἴβοιθ 
απηα ὈῈΚΟΙ5086). ΤΠ6θογ ἀϊς Μαπάπη- 
θ6η ἀθ5 ΝΙῚ 5 5. ο.ὄ 15. Μ|ὶὸ Βεγῦοκ- 
5] ομ ρα ἀἴοβον Βοϊάθη ᾿ἴθθ5 ἀθὺ 
ΝῚ] πηοῖβί ἑπτάστομος. 

οὐδεὶς αὐτῶν. ὙΥ͂ΕΙΪ ἄδν Ζὰ οὐ- 
δείς σοιιοτῖσε αεποί. τῶν ταῦτα τ. 
χ. προσχ. ποταμῶν ἄἀυτοῖ πιθἤγοτο 
γγοτίο νοη οὐδείς σοίτθηπί ἴδῃ, 50 

ἰδ ἀδθγ Ῥϑας ]οῃ Κοὶῦ ννοροὸη αὐτῶν 
Ρἰδοπαβύϊβοιι πη συσοίϊ οι: θθθη5ο ΠῚ’ 
15 τιμᾶν ἐώϑασι Πέρσαι τῶν βασι- 
λέων τοὺς παῖδας, τῶν ἣν καί σφεων 
ἀποστέωσι, ὅμως τοῖσί γε͵ παισὶ 
αὐτῶν ἀποδιδοῦσι τὴν ἀρχήν. 
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1Π1Β. 1. ΟΑΡ, 9---ἴιἃ]. 11 

πλήϑεος πέρι ἄξιος συμβληϑῆναι ἐστί. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ποτα- 
μοὶ οὐ κατὰ τὸν Νεῖλον ἐόντες μεγάϑεα, οἵτινες ἔργα ἀποδεξά- 
μένοι μεγάλα εἰσέ᾽ τῶν ἐγὼ φράσαι ἔχω οὐνόματα καὶ ἄλλων καὶ 

Ε] “ ᾽ ΄ μ. σ᾽, 9... ᾿ ᾽ Ἷ 

οὐκ ἥκιστα ᾿ἄχελῴου, ὃς δέων δι΄ ᾿ἀκαρνανίης καὶ ἐξιεὶς ἐς ϑα-- 
λασσαν τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἡμισέας ἤδη ἤπειρον πεποίηκε. 

Ἔστι δὲ τῆς ᾿ἀραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλ- 11 
πος ϑαλαάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς Ερυϑρῆς καλεομένης ϑαλαάσσης, 
μακρὸς οὕτω δή τι καὶ στξινός, ὡς ἔρχομαι, φράσων᾽ μῆκος μὲν 
πλόου ἀρξαμένῳ ἐκ μυχοῦ διεκπλῶσαι ἐς τὴν εὐρέαν ϑάλασσαν 

ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τεσσεράκοντα εἰρεσίῃ χρεομένῳ, εὖρος 
δέ, τῇ εὐρύτατος ἐστι ὁ κόλπος, ἥμισυ ἡμέρης πλόου. δηχίη δ᾽ 

- “- τ δ 
ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην γένεται. ἕτερον τοιοῦ- 
τον κόλπον καὶ τὴν Αἴγυπτον δοκέω γενέσϑαι κου. τὸν μέν, 
ἐκ τῆς βορηίης ϑαλάσσης [κόλπον] ἐσέχοντα ἐπὶ 4ἰϑιοπίης, τὸν 
δὲ ᾿ράβιον [τὸν ἔρχομαι λέξων] ἐκ τῆς νοτίης φέροντα ἐπὶ Συ- 
ρέης, σχεδὸν μὲν ἀλλήλοισι συντετραίνοντας τοὺς μυχούς, ὀλέ- 

1. ἄξιος συμβληϑῆναι. 
Ρᾶ55. 810} ΠῚ 128, ἐπβη: δού. ΤΥ 
42 εὔρεος δὲ πέρι οὐδὲ συμβαλεῖν 
ἀξίη φαίνεταί μοι εἶναι. 

ὃ. κατὰ τὸν Νεῖλον, ν8]. 2.1 
98 τεῖχος κατὰ τὸν ᾿Ἀϑηνέων κύκλον 
μάλιστά κῃ τὸ μέγαϑος. 
μεγάϑεα. Ὄϊοδου ῬΙαγαὶ ἢπαοί 

βἷονβ. οὔο μοὶ Ηϑθγ. δπβίδί 465. θεὶ 
ἄδη ΑὐΠΚούπ σα γϑαο ἤθη δίησαί, 
(4 202). θεν Β'ῖπρῃ!, Ζ. Β. 1 98. 209. 

4. οὐκ ἤπιστα ἱ. 6. ἀλλὰ μά- 
λιστα. 5. 4. ο. 48. 

5, νήσων. Ῥίεθα [π56]π, νυϑ]οἢβ 
ἀΠπηλϊ(ο!Υ νοῦ ἄον Μαπάμππρ 65 
ΑομοΙουϑ ἰαϑαπ., δἰηα πὶ ἀθν Ταῦ ρο- 
σοηννᾶγιϊο ἀσχσοῖι 416 Α ποι νυθιη τὴ αη- 
σθὴ 465 ΒῚ] αθ565 τηὉ ἄθιῃ Εἰ δϑί]απάθ 
ψουρθαπάθη: ἀδ85 ἀδὰθ 50 Κοπιιηῆθπη 
νυγάς, ψϑυπιίθίθ Ὑπαογά. 1 102 
κεῖνται δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν Ἔχι- 
νάδων αἵ πολλαὶ καταντικρὺ Οἰνια- 
δῶν, τοῦ ᾿χελῴου τῶν ἐχβολῶν 
οὐδὲν ἀνέχουσαι, ὥστε μέγας ὧν ὁ 
ποταμὸς προσχοῖ ἀεὶ καὶ εἰσὶ τῶν 
νήσων αὲ ἠπείρωνται, ἐλπὶς δὲ καὶ 
πάσας οὐκ ἐν πολλῷ τινι ἂν χρόνῳ 
τοῦτο παϑεῖν. 

11... 6. χολπ. ὃ αλ. 
5086 Μροογθθθα. 

1. Ἐρυϑορῆς καλ. 8 αλ. ἴον ἀδ5 
διάμηθον (ἱπάϊβομθν Οοθαπ) νυῖθ ο.Ψ 
102. Απάευβ Οὁ. 8. 

6. ἃγὰδὶ- 

ΤηΓ. ' 8. οὕτω δή τι 'ἱπ εγθίπάσπρ ταί 
οἴπθηὶ Αἀεθούϊν Δα 0 ἢ ο. 10 ἀπα 1 185 
ποταμὸν οὕτω δή τι ἐποίησε σκολιόν. 
Ααοῖ 1 190. 

ὡς ἔ ρχομαι φράσων 5. πη. τὸν 
ἔρχομαι λέξων, ο. ϑὅ ἔρχομαι μηπυ- 
νέων, ΤΥΆΥ͂, 99 ἔρχομαι σημανέων. 
μῆκος Αοουβ. ἀ65 ΒοΖαρδ.: ..8Π 

Τιἂπρος. νρ!]. ο. 6, 7. 
9. ὕεθον. ἀϊθ Ὀδέῖϊνε ἀρξαμένῳ 

ππᾷ χρεομένῳ, Βα Ζὲ οὐ ὧν 
μυχοῦ. μυχός τϑοθβθαβ, α16 ἐ168- 

βίθ, 416 Τιαπάθηρα γοπ ϑδ62Ζ θουἢ- 
τϑπάθ Βαοβί. 

10. εἰρεσέῃ χοξεοω ἐν ὦ. ΥΕ]. ταὶ 
ὙΠΒΘΥΘΙ ϑ 6616 1 203. 

11. ἥμισυ ἡμέρης πλόου. ἡμέ- 
ρης ᾿ἰδῦ νοῦ πλύου ἀὐμδηρὶρ. Υ81.1 
208, ννὸ πλόον, γ0π ἡμέρης δοίγθηπηΐ, 
γοτᾶπ, βίβῃξ, Θθθπ80 ο. 8 μέχρε τριῶν 
ἡμερέων πλόου. Ῥῖς δαῖβα Τὰρο- 
δυσί (νοῦ πηροίδηγ 850 ϑέδάίθη, 
5. 2. 6. 9) Κἂπη 5'οἢ πὰγ δαΐ ἀθη ππη- 
ΘἸθῖοι. βομιηᾶ!θσθθ. ΠΘΥΟΟρ οἰ Ἰβ 6 π 
Βαδβθη “βοζίθῃθη. 

12. ἕτερ. τοιοῦτ. ν»ὶδ ο. ὅ. 
14. ἡ βορηΐέη θα. 485. πιϊίξε!- 

Ιᾶπά. Μξεοσγ, ἡ νοτέη ϑαλ. ἀδ5 ἴπ- 
ἀἰβοθθ (ον γ ὑπ γᾶ 8 0}}6) Μεεν. 5. 2.11. 

10. συντετραίνοντας τοὺς 
μυχούς. 16 ΡΙατγαὶο ἀθν Ῥαγέϊοὶ- 
Ρΐϑθη συντετραέν. ννῖθ παραλλάσσ. θε- 
φίθμϑπ 5ἰοῖι δ ἀϊθ ἀπτοῖ τὸν μὲν -- 
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γον δέ τι παραλλάσσοντας τῆς χώρης. εἰ ὧν [δὴ] ἐθελήσει ἐκ- 
τρέψαι τὸ ῥέεϑρον ὁ Νεῖλος ἐς τοῦτον τὸν ᾿“ράβιον κόλπον. τί 
αὧν κωλύει ῥέοντος τούτου ἐκχωσϑῆναι ἐντὸς γε δισμυρίων ἕτέ- 
ὧν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἔλπομαί γε καὶ μυρίων ἐντὸς χωσϑῆναι ἄν. 
κοῦ γε δὴ ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ πρότερον ἢ ἐμὲ γενέ- 
σϑαι οὐκ ἂν χωσϑείη κόλπος καὶ πολλῷ μέξων ἔτι τούτου ὑπὸ 
τοσούτου τὲ ποταμοῦ καὶ οὕτω ἐργατικοῦ; 

Τὰ περὶ “ἴγυπτον ὦν καὶ τοῖσι λέγουσι αὐτὰ πείϑομαι, 

καὶ αὐτὸς οὕτω κάρτα δοκέω εἶναι, ἰδών τε τὴν 4ἴγυπτον προ- 
κειμένην τῆς ἐχομένης γῆς, κογχυλιά τε φαινόμενα ἐπὶ τοῖσι 
οὔρεσι καὶ ἄλμην ἐπανϑέουσαν, ὥστε καὶ τὰς πυραμίδας δη- 
λέεσϑαι, καὶ ψάμμον μοῦνον Αἰγύπτου οὖρος τοῦτο τὸ ὑπὲρ 

ΟΡ ΘΥ ογᾶ πα. Ἰπηρθεγείς. 

τὸν δὲ ἀυιροατίιοἰκίε Ζννείζαηὶ (κόλ- 
πους). 
μυχούς ἰδὲ ΟὈ͵δθού Ζι συντετραί- 

γοντας. 

συντετραΐίνειν (α(έ. συντιτρᾶν) 
θθο πιϑιὶβ 

51 Π|18 ΘΧ Δάνθυβο 5101 οΟσ θη ξοβ (ἐκ 
τῆς βορηέίης καὶ ἐκ τῆς νοτίης θ8αλ.) 
Ῥτορθιηοάπιη 5101 ᾿πνίοθπὶ ρουΐοτα- 
γθηῦ ἰπΕϊπ|05 51105 ΥΘΟΘΒΒΙΙ5. Δία 116 
8660 Ππιπσουθηῦ, πἰδὶ Ῥᾶγγο ϑρᾶύϊο 
Ἰπίθγρορίτο (ὀλίγου τι τῆς χώρης) 
Ἰπΐοθυ 56. ἀϊδίαγοπέ (παραλλάσσοντας 
ἀλλήλων). 

1. εἰ ---ἐϑελήσει --- μέλλει 5. 2. 
ο, 14. (ἐϑ λοι). Ια που 1 89. 199. 

4. ἐγὼ μέν. Μ|Ιῦ νϑυβομυνιθσθπϑῖη 
Οερεπδδίζ, ἀθηπ 65 [ο]σί Κοίη ϑηῦ- 
ΒΡΥΘΟΠ πο 5 δέ. ΕΙ. ς. 18 ἐμοὶ μὲν 
οὐ πιστὰ λέγοντες. 

ὅ. ὕειν. κοῦ γε δὴ -- οὐκ ἂν 
χωσϑεΐέη πόλπος. 
πρότερον ἢ πὶ πῆπ. νϑυθα πάθῃ 

ννὶθ πρὺὲν ἤ. 
6, καὶ πολλῷ ωέξ. Βοδομίθ ἀϊθ 

Βεάθυϊιηρ, νοὸπ καί ἴῃ ἀἴθβοῦ ἀπά 
Βα] σμθη γοπάαπ θη (καὶ πάνυ, 
καὶ μάλα, καὶ τὸ κάρτα). Ναπιοπύ- 
Ἰῖοἢ νϑυίπαδ Ηδυ. οἵξ καί πιὶξ κάρτα 
(ΞΞ ἐδπ2 θοβο πα 6 Γ8). 50 ο. θ9. 

ἤ: ἐργατικοῦ. Ηδγ. ποπηΐ ἄθη 
ΝῊ! ἐργατικός., νν8 1} ἄθυβθίθε ἀστοὶ 
βίη {Π6θ υβοῆνν θη πη σθη ἀπά ἄθπ 
ΘΟΒΙαπὴῖα απ δ'απα, ἀθη δὺ παῖ δ᾽ οἢ 
Τὰ ηγέ, ἀὰ5 6] α ρσοβομαίϊοη (δῶρον 
τοῦ Νείλου). 

19, 9. ἐδών τε. Βεδομίε ἀϊθ 5161- 
ἴὰπο νοη τε. Ἡυρεγθαίομ. γε]. ο. 18, 
114. 158. 184. 

γοη ἐδών δϑμᾶηρ!ρ 5ἰπά ἀϊς ΟὉ- 
͵εοίς τὴν 4ἴγνπτον προλ.. Μ0 γχύλιά 
ὭΡΩ ἄλμην. ἐπανϑέουσαν », μοῦνον 
Αἰγύπτου οὖρος τοῦτο ψάμμον ἔχον, 
τὴν Αἴγυπτον προσικέλην, ἀλλὰ με- 
λάγγαιον κτλ. 
προκειμένην τῆς ἐχομ. ννοἰ (ον 

415. ἀδ5 ἀησγθηζοπάς (--- τῆς ἐχομέ- 
νης) πὰ {(Πῖργοπ αὶ. Αταθῖθπ) ἴῃ 5 
ΔΙΘοΥ δἰ πο Ποροπά. 

10. ἐχομένης. 6.1 194 Μῆδοι 
ἄρχουσι τῶν ἄγχιστα οἰκεόντων 
σφίσι, οὗτοι δὲ καὶ τῶν ὁμούρων, οἵ 
δὲ μάλα τῶν ἐχομένων (ΞΞ τῶν 
ὁμούρων). Ἐθδηβο 11 39. 
κογχύλια. 80 ποοῖ! μφδαΐο. ΡΊαέ.- 

46 [514. εὖ Οβιγια. ὁ. 40 ρ. 807 ἡ)γά- 
λασσα γὰρ ἣν ἡ Αἴγυπτος" διὸ πολλὰ 
μὲν ἐν «τοῖς μετάλλοις καὶ τοὺς 
ὄρεσιν εὑρίσκεται ὠέχρι νῦν κογχύ- 
λια ἔχειν; πᾶσαι δὲ , πηγαὶ καὶ 
φρέατα πάντα, πολλῶν ὑπαρχόντων, 
ἅλωνρον.͵ ὕδωρ. καὶ πιπρὸν ἔχουσι. 

15 ἄλμην ἐπανθϑέουσαν, 
ΘΙ Ζίθιοἤδα, αἴθ ατπὶ ΜΙ ογρθη δὰ ἀδπὶ 
Βοάξδη σἸδῖοι νυ ΒΙ θη δὺς ρυ  θβεθη 
αἰ ὐογἀππδίπησοη ἀθ5. Κυυβία!!- 
πίβομα ϑαἰχίοστιθῃ αρβοίζεπάρθη δίςου- 
ΩΝ 
ὥστε καί Βυθ]εου δῦ ἄλμην. [56 

800} νὸπ πϑιθγθῃ Βοίβοπάθηῃ θ60Ὁ- 
δολ οῦ. 

12. Αἰγύπτου --- οὖρος αἰξο 
ποδί ἡδει 5.19 νοη ΝΙΘπιρ 5. 116- 
βδοπάς αεθῖνρο (τῆς ᾿ἀραβίης ουρος). 
γε]. ς. 8 τὸ δὲ πρὸς “Διβύυης ουρος -- 
ψάμμῳ κατειλ υμένον. 
τοῦτο --- ὑπὲρ Μέμφιος 5. 2. 

0.10. 

Ὁ 
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ΠῚΒ..11, ΘΟΑΡ. 11--- 180 12 

Μέμφιος ἔχον, πρὸς δὲ τῇ χώρῃ οὔτε τῇ ᾿“ραβίῃ προσούρῳ 
ἐούσῃ τὴν Αἴγυπτον προσικέλην οὔτε τῇ Λιβύῃ, οὐ μὲν οὐδὲ 
τῇ Συρίῃ (τῆς γὰρ ᾿᾿φαβίης τὰ παρὰ ϑάλασσαν Σύριοι νέμον-- 

ται), ἀλλὰ μελάγγαιόν τε καὶ κατερρηγμένην ὥστε ἐοῦσαν ἰλύν 

τε χαὶ πρόχυσιν ἐξ Αἰϑιοπίης κατενηνειγμένην ὑπὸ τοῦ ποτα- 

μοῦ. τὴν δὲ Διβύην ἴδμεν ἐρυϑροτέρην τε γὴν καὶ ὑποψαμμο- 
τέρην, τὴν δὲ ᾿ἀραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε καὶ 
ὑπόπετρον ἐοῦσαν. Ἔλεγον δὲ καὶ τόδε μοι μέγα τεκμήριον 13 
περὶ τῆς χώρης ταὐτὴς οἵ ἱρέες, ὡς ἐπὶ Μοίριος βασιλέος, ὅκως 
ἔλθοι ὃ ποταμὸς ἐπὶ ὀκτὼ πήχξας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσκε 4{- 
γυπτον τὴν ἔνερϑε Μέμφιος. καὶ Μοίρι οὔκω ἦν ἔτεα εἰνακό- 
σια τετελευτηκότι. ὃτε τῶν ἱρέων ταῦτα ἐγὼ ἤκουον. νῦν δέ, 
ἣν μὴ ἐπ᾽ ἑκκαίδεκα ἢ πεντεκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ τὸ ἐλάχι- 

1. πρὸς δέ δάνουρ.: : Ὑγ16 [51.115. 
Ὡὶ προσικέλην 8 . 14]. 5. ν. 

: οὐ μὲν (αἰί. μήν) γ9]. ἀλλὰ μέν, 
ἡ μὲν. 5. Ὀ᾿αΙΘοῦ 8. ν. μέν. 

8. τῆς γὰρ ᾿Δραβίης τὰ παρὰ 
δ. Ἅ41. Ἀὶο αἜεσθηα χυνίβομθη ἄβδιῃ βου- 
θοπΙ οι πη ὅθε πα ἀον δίδαύ 76 ην- 
ΒΌΡ᾽, ᾿ς ΖΕ 66: 

4, μελαίγγαιον, ἀδῆου παππέθῃ 
ἀϊς ΕἸ ΠπνγοηποΥ ἴῃν μπᾶ Ομ δε (ἀα5 
ὈΙΌΠ5οῆς Ἠδπι), αἷθΘ βοῆνναῦΖθ 
ἘΠ: ἀθ 'ἴπὶ αεσεπδαίζ Ζιὶ ἀθν Βοπάοπα 
6Ι]Ι6 πη ΠΡ υβϑοῆθη ΥΥδίθ, ΡΙαΐ. ἀθ 
1514. εἰ Οδϊτιά. ο. 88 τὴν Αἴγυπτον, 
ἐν τοῖς μάλιστα μελάγγαιον οὐσαν, 
ὥσπερ τὸ μέλαν τοῦ ὀφϑαλμοῦ χη- 
μέαν χαλοῦσιν καὶ καρδίρ, παρει- 
καζουσι. 
κατερρηγμένην Υἱιηῖθ οοπῆνα- 

οἴαιῃ, μὰ πίδπι, πὶ ΕΘ 6 ἄἀδυ ἀπ] οἰ ἢ- 
τηξϑβίθθῃ Αθβθίζαῃρ, στο ϑαηά ππά 
ΘΒ άπηπι. 
ὥστε --- ἅτε --- οἷα (ς. 28). ΑἸΙδ6 

ἄτοὶ θθΖϑίοῆπθη ἄθη οδ͵] οοὐΐνοθη ἴπ 
ἀον 5' ἃ ὁἢ ὁ θρπάθῃ ασιπά, ἃ πάθον 
ὡς. 5. Ζ. ὁ. 04. 

ὅ. πρόχυσιν 5. Ζ. 
1" ποταμοῦ). 

ὁ. ἔδμεν ὍΔ]. 5ΟΙΨ. 
ὑποψαμμοτέρην τηῖϊύ βδπαάϊρθη 

Βοάοη (ὑπό -- Ξἧ ὑπίογνναν 5): υϑ]. 
ὑπόπετρον υπίεπ 8. 

18. 8. τεκμήριον, ἀαξιαν πᾶι- 
βξοι Β61 Ηδϑυ. μαρτύριον ννὶβ ὁ. 22. 

9. ἐπὶ Μοέριος βασ. ἐπί ἴῃ 
ἐθιηρογα ον Βοαθαΐξαηρ 5. Ζ. 15. Ποὺ 

ο. ὅ (δῶρον 

ἀν 19ίθη θυ παβίϊα ἀπροιογσο Κοπὶρ 
ΜΟυ5 οἄ. ἀπιθπϑῆιηδ ΠΠΠ ἰεθέθ πδοῖ 
ἀσυροβομον Το θου Π!θἔοσ απο απ 9900 
ν. Ογ., νυϑῆγθπα Ηρ. ἰππ απ 1400 
δηδοίζί. Εν Ἰοἰϊύθοὶ ἀθπ Βείπϑδιμθῃ 
ΜΟΥ. νὸπ ϑθίπθιηῃ βθυμητηξοβέθῃ 
Ὕγεγκο, ἄθι ῬὨϊοιπ δ 616 ἢ. ἷ. 
ϑθθ. ἄἀδθὺ ἴΠοθθυβομνν θιμη προ, 860. 
Ὅσον ἄἀθη ΜΟΥ 5566 υρ]. ο. 149. 

, ὅκως ὁ. ορί. δέξου θ6ὶ Ηρ. -- ὅτε, 
ὁκότε ἴῃ ἀεν Βεάθαΐαπρ εἰποὺ ἀπΡ6- 
βι πηηΐθη ΒὙΘαΘηΖ. 850 1 196: ΤῊΝ 
δἰοίομου Βεαθαΐιηρσ ἢπάθὺ δου ὡς 1 
11. 1602. 

10. ἐπὶ ὀκτὼ πήχεας. πῆχυς --Ξ 
11. Ἐΐπ55. 

ἄρδεσπε. ὕεθεν ἀϊδ ᾿ἰοναίνε Β6- 
ἀδαΐαπρ ἀογ ταϊῦ σκον σϑι] ἀθέθη [τὰ- 
Ρευῇ, 5. 2. 1 86. 

11. ἣν - - τετελευτηκότι. Βεῖ 
Ζεῖϊζαηραθθη ἥπάδθη βἴοῖ δΕίου εἶναι 
πὰ γέγνεσϑιαι ταὶ ἀθιῃ Ῥαῦν 465 
ῬΑΓΟΟΙΡΒ γογθιιπάθη, γεὶ. Ι 184 ἐπει- 
δὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγένετο ἡμέ- 
θη πολιορπεομένῳ Κροίσω. ἘθΘπ50 
1 1|9. ἘΠῚ: 

12. νῦν δέ, ἣν μὴ ἐπ᾽ ἑκπκαί- 
δεκα. Ῥδπδοῖ παίίθ β᾽οἢ αἰδο ἀὰξβ 
ΝΗ] ἴπ 900 ΤΑ γθπ τὶ ώ Ε]Π]Θὴ Ξε 
10:7,» Εΐι55 σϑοθθπ, νὰ Καὰπὶ οἸδ- 
πο, δα ἢ ταϊύ ποιθγοπ Βοορδομέπῃη- 
θη ἄθον ΕὙδηζΖοβοη ππᾶὰ Εηρ Β πἀ6Υ 
ἵπι ὙΥΙάδυθρσποῖι βίθς, Ν ΟΝ τἤγθη 
ὕπίογβιονι προ Ποθὺ 5ῖο ἢ ἀθν Βοάθη 
ἴῃ 100 Τα ἤχθη ραρθὴ 4 Ζ0|]. πεῖ πΐπ 

υ 
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στον ὁ ποταμός, οὐκ ὑπερβαίνει ἐς τὴν χώρην. δοκέουσί τέ μοι 
Αἰγυπτίων οἵ ἔνερϑε τῆς λίμνης τῆς Μοίριος οἰκέοντες τά τε 
ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλεόμενον Ζέλτα, ἣν οὕτω ἡ χώρη αὕτη 
κατὰ λόγον ἐπιδιδῷ ἐς ὕψυς καὶ τὸ ὁμοῖον ἀποδιδῷ ἐς αὔξησιν, 
μὴ κατακλύξοντος αὐτὴν τοῦ Νείλου πείσεσϑαι τὸν πάντα χρόνον 
τὸν ἐπίλοιπον Αἰγύπτιοι, τό κοτε αὐτοὶ Ἕλληνας ἔφασαν πεί- 
ὄεσϑαι. πυϑύόμενοι γάρ, ὡς ὕεται πᾶσα ἡ χώρη τῶν Ἑλλήνων, 
ἀλλ᾽ οὐ ποταμοῖσι ἄρδεται κατάπερ ἡ σφετέρη, ἔφασαν Ἕλλη- 
νας ψευσϑέντας κοτὲ ἐλπίδος μεγάλης κακῶς πεινήσειν. τὸ δὲ 
ἔπος τοῦτο ἐϑέλει λέγειν, ὡς εἰ μὴ ἐθελήσει σφι ὕειν ὁ ϑεός, 
ἀλλ᾽ αὐχμῷ διαχρᾶσϑαι, λιμῷ οἵ Ἕλληνες αἱρεϑήσονται" ᾽ 

ου 

γὰρ δή σφί ἐστι ὕδατος οὐδεμία ἄλλη ἀποστροφή. ὅτι μὴ ἐκ 
14τοῦ Διὸς μοῦνον. 

ἵπ οἰποῆ ΖΤαῃγίαιδεπα ποοὺῖῦ πΙομί 
4 Ἐΐι85, 4150 πἰομῃῦ, ννῖθ 65 85 Ηδθγο- 
ἀοίΒ Απραῦθπ οὶ, ἴπ 100 714 ῆτθπ 
14 2011. Ὑιο] δι οῦ ου κι τε δῖ οἢ ἀἴθθα 
ὈιθγθηΖ ἃ15 ἄθὺ απτϊομίϊροπ Απ- 
δϑίζαπρ' 465 ΜΟΥ 5, ἄθὺ πιοῦν (5. ΟΡ 6) 
900 1. Ξοπάργπ [800 1. νοῦ Ἡογοάοί 
Ἰορίθ. Αἰ]θὶπ ννθπη δἱοῖ ἀοὺ Βοάθπ 
ἴπ 1800 9[Δῇτοῃ ἀπ { Ε]]6ὴ σομοθθη 
δία ππὰ ἀθιι πο} 416 Εν πο ππι πρ' 465 
Βοάδπ5 πὶ 100 [4 ῃγϑπ τ Ζ0]}] θειγ ἄρα, 
50 νγᾶγα αἴθ ΠΟΟΝ ᾿ππΠ 6. 2 νἱθ], ) 16 
Ὠδομδίθηῃ ν ἀδϑοουβίδη θ 465 Ν15 ννὰ- 
Υ6Π ψῸὺὴ ἤθη ἄρσγυρίδβομθη Κοπίρϑπη, 
γα νυῖν 6165 παιμθπηί!οἢ νοπ ΝΟτὶβ 
ὙΥΪ556π., βσοπδὰ Ὀοορδοπίος τπα ἃῃ 
ἄοη {οί θθη νογζοϊομ πού. Ααὑοἢ 
ποσοῦ Βαιίθ ἰϑ ἀθὺ δοϊιδίθ ὙΥ ἀρθου- 
βίαπα 465 ΝῚ] οἔννα 20 Ἐΐπι55 ΠΌΘΟΥ ἀ6ῃ 
σον π]!1Ιομ6 πη Ἠδμ6. Ἡρτ. πδύ πίομί 
ΒουοΚβιοτσύ, ἀδ85. πὶ ἄθπὶ {Π{8ν 
8 0ἢ). ἀἃ5 Βοίίο 465 ΕἼ ιι5565. νυδοῃϑί, 
πη ἀο65 ἢ} νυῖγὰ ἄδθν ϑίγοπι ἈΡΕΝ 
ποσοῦ δπάρυο ὟΥ οἰ ἐα  !ογ Εἰ πα το βοῖη 6 
ΕἸαίοπ ἄρον ἀὰ5 [πα ουρίθθβθη ππᾷ 
65 πϑθχοπ ππά ἰγᾶπκοπη υυῖθ θῃθάδπι. 

8. ν -- ἐπιδιδῷ -- καὶ τ. ὃ. 
ἀποδιδῷ. Τὰ ἀἴθθοπ Ῥγογίθπ ἰβύ 
ἴῃ φυνοὶ ϑίζθη δυβο ἀν οκί, ννδβ 
πὴ ζοϊϑοπάθη Οδρ. πεῖς ἄθη γοτίοπ 
ἐς ὕψος αὐξάνεσϑαι “υδαιππιδηρο- 
ἔαβϑύ δύ, 

4. κατὰ λόγον ὙΕ]. ὁ. 14 κατὰ 
λόγον τοῦ παροιχομένου χρόνου ἃ.Ἰι. 
Αἰ] 100 [ἀν παοῖ Ηδγοᾶοίβ ἀπρὰ θα 
14 Ζ0]]. 

Καὶ ταῦτα μὲν ἐς Ἕλληνας ἔχοντα 

τὸ ὁμοῖον ἀϊε ρ]εῖομο Μίεπϑο νοι 
ΘΒ πῖπι ππὰ ϑ'απά. 

6. 4ἐγύπτιοι πἰπιπιῦ Αἰγυπτίων 
οἵ (2) νυἱϑδάθγ διῇ, Υ61. ἀϊθ ἅμη!. 
ΡΙβοπδβύϊβομα Ααΐπαμηθ σοὸη αὐτῶν 
ο.. 10. 

κοτε. Ῥγοιϊ Ζι νογθίπάθη ὁ 

. ἡ χώρη τῶν Βλλήνων. ἴπι 
Α(βοιθη νυγάθ Ὀοὶ ἄθιῃ {ΕἸ ΟΥ̓ ἢ 
ἴεπ Θοποίϊν ἀθε Αὐοκοὶ νυϊθάθγμοὶέ 
γυθυάθη τη ὔβϑεπ (ἡ τῶν }λ1.). 

9. ψευσθέντας ἐλπέδος 
μεγάλης: ὈΪ6 ἴεβίθ (μεγάλη) Ζυ- 
νουβιοῆύ, ἄἀαθ5 δἷθ βίθίβ. ΖᾷἃῪ ἰθῦθῃ 
Βάθ6 πη υυϊγάθῃ. 

10. τὸ -- ἐθέλει, ἀοΥ Ιμαύθίπογ 
σοργαπομί βοὶπ δἰ δὶ σα }0 πὶ ᾿] ΘΙ 
Βεἀθαίαπρ. 5. ΓΥ̓ 181. 
ὕειν ο ϑιεός νΕἹ. απέοπ (12) ὅτε 

μὴ ἐκ τοῦ Ζιὸς μοῦνον. 

11. διαχρᾶσϑααι δῖοι πῖομύ ἐδ - 
ἰδ6π, 5.2. [1 ὅ8. Τὼ θαζοϊομποί αἷς 
ἀπ μπαϊἑδπᾶο (δια) ἄτι ἃπάθυβ 
1.24. 

12. ὅτι μή αἰι. πλὴν ἢ πἰδὶ, 
οἵϊ θεῖ ΗἩδγοάοί. ΥΘΙι. ο. 80. 

ἐκ τοῦ “Ιιὸς μ., νοπὶ ζει ὑέτιος, 
γυὶθ ἄθππ Αἰ16 Ἡϊπνπιθ βουβομθἰ πα Πρ θη 
γοπὶ Ζθι5 Δυβ ἤθη (ὑψιβρεμέτης, 
τερψικέραυνος, ἀστεροπήτης νεφε- 

ληγξερέτα, κελαινέφης.) 

14. 138. Ιῃ ἄἀθῃ Ἠάβομγ. ἰδὺ ἀϊ6 
Β ΘΠ Πα πρ ἄορ. δ ονίο: καὶ ταῦτα 
μὲν ἐς Ἕλληνας «ἰγυπτίοισι 
ὀρϑῶς ἔχοντα εἴρηται. 

50 

δ 

10 



10 

10 

718. 11. ΟΑΡ. 

Αἰγυπτίοισι ὀρϑῶς εἴρηται. 

ΠΡ Δεν τον; 15 

- Ψ» .- 

φέρε δὲ νῦν καὶ αὐτοῖσι 
«Αἰγυπτίοισι ὡς ἔχει φράσω. εἴ σφι ἐθέλοι ὡς καὶ πρότερον εἶπον. 
ἡ χώρη ἡ ἔνερϑε Μέμφιος (αὕτη γάρ ἐστι ἡ αὐξανομένη) κατὰ 
λόγον τοῦ παροιχομένου χρόνου ἐς ὕψος αὐξάνεσϑαι, ἄλλο τι 

ἢ οἵ ταύτῃ οἰκέοντες Αἰγυπτίων πεινήσουσι, οἵ μήτε γε ὕσεταί 

σφι ἡ χώρη μήτε ὁ ποταμὸς οἷός τ᾽ ἔσται ἐς τὰς ἀρούρας ὑπερ- 

Πιαίη εῖν 8 3 ἢ γὰρ δὴ νῦν γε οὗτοι ἀπονητότατα καρπὸν κομέζον-- 

ται ἐκ γῆς τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων ἁπάντων καὶ τῶν λοιπῶν 

“ἰγυπτίων, οὗ οὔτε ἀρότρῳ ἀναρφηγνύντες αὔλακας ἔχουσι, πό- 

νους οὔτε σκάλλοντες οὔτε ἄλλο ἐργαξόμενοι οὐδὲν τῶν ὧλλοι 

ἄνϑρωποι περὶ λήιον πονέουσι, ἀλλ᾽ ἐπεάν σφι ὃ ποταμὸς 

αὐτόματος ἐπελθὼν ἄρσῃ τὰς ἀρούρας, ἄρσας δὲ ἀπολίπῃ 
ὀπίσω, τότε σπείρας ἕκαστος τὴν ἑωυτοῦ ἀρουραν ἐσβάλλει ἐς 
αὐτὴν ὗς, ἐπεὰν δὲ καταπατήσῃ τῇσι ὑσὶ τὸ σπέρμα. ἄμητον 
τὸ ἀπὸ τούτου μένει. ἀποδινήσας δὲ τῇσι ὑσὶ τὸν σῖτον οὕτω 
κομίζεται. 

1. φέρε ---φράσω. ΥΥδΙτοπα ἀϊ6 
Αὐτκοὺ ἄθη Οοἰιογ δύνα ἴῃ αἴδτηνα- 
ἰϊνοπη ϑϑύζοῃ [αβί ᾿πππηθὺ παν ἴῃ 6. 
δυβδίθη Ῥεύβδοπ ῬΙασ 115 δηννθ πάθῃ 
(1 917). πάρι εἰοῖν. Ὀεὶ Ηδν. οἴου 
Δ 0 ἢ ἄϊς ογβίθ (65 ΒΙΠ ρα τη 
γοτύνιυῦ γοπ ἄγξ, φέρε, εἶδέ, γε!. 
ἘΚΓΙ φέ ἐρε ἀκούσω, ἘΠ4 τιπῦ. ο. 108. 

2, ἐϑέλοι. ἐθέλειν νον Ἰθθ]οβθπ 
Ῥίπροπ σοῦγδπομύ [ιοῖδϑύ: 580116π. 
Κῦπποπ, ρῖ!οροπ, πῦροη. γι]. 
1 82. 1111. 99 τι. οἔζοτ. 

4. ἐς ὕψος αὐξάνεσϑαι 5. 4. ο. 
18 νοῦ. 5. ὃ. 
ἄλλο τι ἤ (ετρ. γίγνεται) νυἱτά 

ἄθπι αὐίθονθη Ζὰ πίοι ύβ ἃπάθγοπι 815 
Ζιι οἰ ποὺ οἰ πίδομ θη ΕὙΑσΘρ ΑΓΕ ΙΚ6] ταϊύ 
Ῥδ] μοπᾶρυ Απίύννουα (ποππθ). 9 ]16- 
5610 6. Θ!Πρυϊδοιο. Τρ σιποὶ 109 ἄλλο 
τι ἢ λείπεται ἐμοὶ κινδύνων ὃ μέ- 
γιστος. 

ὅ, ὕσεται ραββινίβοι. 9]. ἀπαι- 
ρήσεσϑαι Υ 85. πολιορπησόιιξνοι, Υ 
84. ἐλασσώσεσϑαι ΥΙ 11. ἐξανδρα- 
ποδιεῦνται Ὗ]Ι 9. περιέψεσϑαι 1Π 
118, μετήσεσϑαι Υ 88. 

. ἡ γὰρ δή Ὀῖο Αερνυρίον θ6- 
ὑγίθθθπ παιπθη! ον ἀθπ Αοἰουρδα 
τηῖϊῦ ΟὙΎΟΒΒΘΥ ϑουρία!ῦ, ἀθν ἴπ ᾿ῃσθῖη 
δεδορποίθη Τα πάθ πιϊύ ννοπίρου ΜΠ 6 
ππᾷ Βοβοϊννογάθ νϑυθαπάθη ννᾶῦ ἃἰ5 
ἅπ ἃπάογτθη Ονίθη (ἀπονητότατα). 

12. ἄρσῃ -- , ἄρσας δέ, Μδη 

Βεδομίθ 416 ϑαίζνογθιπάπηρ. Ὁ ϊθ 
ὙΥΙΘαθυ πο απο ἀΘβ5 6] θθη. ὙοΥθυτηβ 
παπᾶ πη ἀθυβοίθθη ΕἰοΥπὶ {τις Βοὶ 
Ἡρδτιοάοί οἷπ 1) ννβππ δἷπ Ζυν ϑῖϊίθϑ 
ΟὈ͵] οὐ πδομαγοκιοι πἰπΖαροία σε 
γνουάθη 501}, υνῖθ 1 Τὸ εἶλε μὲν τῶν 
Πτερίων τὴν πόλιν, εἷλε δὲ τὰς 
περιοικέδας αὐτὴς πάσας, 3) ὑπὶ 
οἷπο ΝΘ πθοϑυϊπηπλιπρ' που νου θθδπα 
Βεϊζα ρθη υνῖθ ΠΕΡῚ αἴτεε Καμβύσης 
"Ἄμασιν ϑυγατέρα, αἴτεε δὲ ἐς συμ- 
βουλίης ἀνδρὸς Αἰγυπτίου." Ῥανοπ 
Ζᾳ ἀπίθυβομοιίάθη ἰδ 8) ἀδθγ ΕᾺΪ]], 
γγθ πη ἀπο ἢ} 488 Ῥατγεϊοῖρ ἄθββθιθδπ 
Δ ουθ5., ννϑίομθβ Ῥυδθαϊοαΐ ννᾶγ, δἷπθ 
ἘνκΙάσαπο πἰπσυρσοίμ σι νυυἱτα. 16- 
56. ἀσιὐς ΕΔ] Κοιηπιί ἂπὶ δ Β σδίθπ 
νοῦ. να πῖου ο. 82. 100. ΠῚ 41, ΤΥ 
11. ΝἾ 108. 118. 

14. καταπατήσῃ. ἷἴπ ἅπάοτεπ 
Οερθπάοπ Αδρυρίθηβ, νγὸ ἄδι Βο- 
ἄθῃ ννθηῖσθυ νυ θοῦ πηα δ  ]πητιῖο 
415. ἵπὶ ἀπίθσθη ΝΙ Δ ο]α νὰν, ρο- 
ΒΟΙΔἢ ἀὰ5 Ἐδριῤγοίθη ἀθν 5ααί απᾶ 
ἀὰ5 Αὐδβαγοβοῖθη 465 Κουπθ ἀστοῖ 
Οὐοἶβθη, ννῖθ πϑ αἴθ ΑὈΡΙΔαησοπ 
Δ ἀθη Οταθάσδπκηιαϊθη ἰθῆγθη. 
Αποῆ ἃπ ΠΒΘΥΘΥ ΘΒ ί6}16 παΐ τῆδῃ 
βοῦς βουσί, [ἂν ὃς ὑσί Βουδίθι θη 
γγΟ 6 ἢ, τν 5. νυϑηΐσ ΟΥ̓ ΔΒ ΒΟ  ΠΠ 10 ἢ - 
Κοιὺ [ἄγ δίοῃ δύ. 

15. τὸ ἀπὸ τούτου δάνεογθῖαὶ! Ζαὰ 
ἕαβδβθῃ. δ΄, ἕο! 9. Ζ. δ. 



Ἷ ἨΒΕΟΡΟΤΙ 

Εἰ ὦν βουλόμεϑα γνώμῃσι τῇσι ᾿Ιώνων χρᾶσϑαι τὰ περὶ 
“Αἴγυπτον, οἵ φασι τὸ 4 έλτα μοῦνον εἶναι 4ἴγυπτον, ἀπὸ Περ- 
σέος καλεομένης σκοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ ϑάλασσαν εἶναι αὐ- 
τῆς μέχρι ταριχηιέων τῶν Πηλουσιακέων, τῇ δὴ τεσσεράκοντά 
εἰσι σχοῖνοι, τὸ δὲ ἀπὸ ϑαλάσσης λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τεί- 
νειν αὐτὴν μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ᾽ ἣν σχίξεται ὁ Νεῖλος 
ἔς τε Πηλούσιον ῥέων καὶ ἐς Κάνωβον, τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων 
τῆς Αἰγύπτου τὰ μὲν Λιβύης. τὰ δὲ ᾿“ραβίης εἶναι. ἀποδει- 
κνύοιμεν ἂν τούτῳ τῷ λόγῳ χρεύμενοι Αἰγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν 
πρότερον χώρην. ἤδη γάρ σφι τό γε Ζέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι 
“Αἰγύπτιοι καὶ ἐμοὶ δοκέει. ἐστὶ κατάρρυτόν τε καὶ νεωστὶ ὡς 
λόγῳ εἰπεῖν ἀναπεφηνός. εἰ τοίνυν σφι χώρη γὲ μηδεμία 
ὑπῆρχε, τί περιεργάξζοντο δοκέοντες πρῶτοι ἀνθρώπων γεγο- 
γνέναι; οὐδὲ ἔδεε σφέας ἐς διάπειραν τῶν παιδίων ἰέναι. τίνα 

1ὅ. 1. Ἰώνων. 5. 4. ο. ὃ. ΙεΙ- 
Ἰοϊο δέ δύ ἨθοδίδοιΒ δαπιθὶπῦ. 

τὰ περὶ 4{γ. ἴὰ Βεοίχοί ἀον ἃ- 
δυρύβομϑη ον] πῖ556. ἴποροὺ θη 
Αὐσοῦβ., ἀ6Υ οἷπθ δάνθυθιαϊθ Βοζίθ- 
᾿ππρ' ΘΠ 810 5. Ζ. ο. 9ὅ. 6]. 1 152, 

.,., Περσέος ---σπκοπιῆς. Ἡϊοτ- 
ἢδΥ Ἰγευϊοσίο 416 ϑασε ἀθὰ Καιηρῖ 465 
Ῥουβθαθ περ ἄθπι ΜΙ Θουθϑι ΠΟ ΘΠ ΘΙΓΘΥ 
ἀπ4 ἀϊθ Βοίγοϊαπρ ἀοΥ Απαγοπηθάδ. 
1)16 βοσομδηπίθ ήαγίθ ἀθβ. Ῥϑυβθι8. 
Ὑγ0 ΘΌΘΠΒΟ Ὑγ16 61 ἄθη ρϑ 5] 50 θη 
Αγ θθη ἃ] ᾿οπἴβοθ Α πϑἰθα! απ ρθη 
ὙνΥΘη  Ὡἰὰῦ ἃΠ ἀοΥ ὈοΟΙ π᾿ ΠἸ5ο ἤθη 
Νιμπε ἡδιηρ: ΠΟΘ γγθϑί ἢν ᾿ϊδρί 
αἴθ Καποθίβοιβ Με ὔπάϊπρ. Ἀϊομέρον 
τηῖθδύ Ηον, ο. ὁ. 

ὃ. τὸ παρὰ ϑάλασσαν --- αὖ- 
τὴς νοοῖ. 6. 6 τὸ παρὰ ϑάλασσαν 
“Αἰγύπτου. 

4. ταριχηνέων τῶν Πηλου- 
σιακέων. ἈΘῃπΠ]ΠΙοΙ 6 Α δία! θη Ζιιπη 
Τυῦνγθη ἄἀθὺ ΕἼΒοΝΘ ννᾶσθη ἁιο Β οὶ 
Καποῦι5 (ΤΠ 118) πὰ ἀπάργρη Κῦ- 
βἰθηβίδαίεη. Αἀὑοῃ ἘἸσο απο νν 8. 
οἷπο Ηδιιρίθοβομᾶ ρα πο ἀον Αθρυρ- 
(δι, νυνῖθ δι15 ἄθπ ΑΙ ἀπη ρθη ἢ οΥ- 
γογρθηΐ, Δα νυ θη αἴθ νϑυβο ὶθ- 
ἄθπθη ἀγνίθη ἀθ5 ΒἸβο ἴα πρθ τππᾶ 
ἴπσϑυ ἀπ θογοϊ θη ἀδΥροβίο Π δἰπά. 
τεσσεράκοντα ΟΊ οι Οὐ ἢ. 
ὅ, τὸ δὲ ἀπὸ θαλάσσης βίθύ 

ἄθμι τὸ παρὰ ϑαάλασσαν αὐτῆς επύ- 
ϑορϑρη: ἀοοῦ ἰδύ ἀἃ5 Θ βίου αὔνοτ- 
Ὀϊα ἴδοι 2 ἔαββθῃ υγὶθ πὶ γΌΤΠΘ ΘΙ. 
Οδρ: τὸ ἀπὸ τούτου τι. ο. 17 τὸ δὲ 

ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιος. τὸ ἀπὸ 
Ξε ἴῃ ἀογ Ἀϊοδία προ νοη 
λεγόντων ὙΥΙΘἀογαιιέπδῆπιθ τὸπ 

λέγοντες (3) πιϊξ νογᾶπαοτγίου Οοη- 
δγαοίϊοπ. 

0. Κερχασώρου. ἴὥδρθεοι αἷς μᾶρ6 
ἄἀογ δίδαί 5. 2. ο. 91. 

8. ἀποδεικνύοιμεν ἄν ,ἀρο- 
ἀοβὶβ Ζὰγ Ῥγοίαδβίβ εὐ ὧν βουλόμεϑα 
χρᾶσϑαι, αἴθ νναβθῃ ἄθὺ νἴβίεπ Ζννῖ- 
Βοῃθηβαίζα τηϊῦ ἄθη γοτγίεπ τούτῳ 
τῷ λόγῳ χρεόμενοι ν»ἱοάουθο]ς υνῖγά, 
ΒΘῃν οὔϊ Βυϊησὲ στ. πᾶοῖ εἰποπὶ οὐοΥ 
ΠΘἤγθυθη νυν ἰβομθηβαίζοπ ἄθη Ὑοῦ- 
ἀουβαΐζ τοὶ ἀθηβοίρθη ΥΥ̓οτίθη οὐθὺ 
οἴποὺ ἅδη! ϊοθθη. ΚυτΖΖαβδιηπηθηΐαβ- 
βοπάρηῃ Υ̓θπάπηρ ἴῃ Εσὶππογιησ. ὃ. 
128. Ὁ. 08. 11 20. 100. 

9. οὐκ ἐοῦσαν Ῥαγίϊο. ἱπιροῦ- 
δου; νρ]. εἶναι αϊθθθ ο. 4. ἴθεθον 
αἴθ δύσαοίαῦ γΕΙ. ο. 10 ἀποδείκνυμι 
οὐκ ἐπισταινένους λογίξεσϑαι. 5. 2. 
ο. 44. 

11, κατάρρυτον ἴον ἱπ πηρθ- 
νυ δΒ ΟΠ ον Βοάθαξιπε. 
ὡς λόγῳ εἰπεῖν νϑ8]. 11 ὅ8. 

ο. 4. 
Ἴ9. Ν, περιεργάξοντο. γε]. ΠῚ 

40 οὗ δέ σφι ὑπεκρίναντο τῷ ϑυ- 
λάκῳ περιεργάσϑαι. 
πρῶτοι ὅν») ῦ.0. 5: Ὁ. 3. 
14. τῶν παιδίων εἷπε 

Β6]ίθπο ἀσί ἀδὺ Απαοϊραίίϊοι. 
τίνα γλῶσσαν. -- ἀπήσουσι Ι 

Ἡπὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. ΥΕ]. 

αἰοδέ 

Ὁ 



18, Π. ΟΑΡ, 18--17, 17 

γλῶσσαν πρώτην ἀπήσουσι. ἀλλ᾽ οὔτε “ἰγυπτίους δοκέω ἅμα 
τῷ “Ἔέλτα τῷ ὑπ᾽ ᾿Ιώνων καλεομένῳ γενέσϑαι, αἰεί τε εἶναι ἐξ 
οὗ ἀνθρώπων γένος ἐγένετο, προϊούσης δὲ τῆς χώρης πολλοὺς 
μὲν τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν γενέσθαι, πολλοὺς δὲ τοὺς 
ὑποκαταβαίνοντας. τὸ δ᾽ ὦν πάλαι αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος ἐκὰ- 
λέετο, τῆς τὸ περίμετρον: στάδιοί εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἕξα- 
κισχίλιοι. Εἰ ὦν ἡμεῖς ὀρϑῶς περὶ αὐτῶν γινώσκομεν, Ἴωνες 
οὐκ εὖ φρονέουσι περὶ Αἰγύπτου᾽ εἰ δὲ ὀρϑή ἐστι ἡ τῶν Ἰώνων 
γνώμη, Ἕλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἴωνας ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπιστα- 
μένους λογέξεσϑαι, οἵ φασι τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώ- 
πην τε καὶ ᾿Δσίην καὶ Διβύην. τέταρτον γάρ σφεας δεῖ προσ- 
λογίξζεσϑαι Αἰγύπτου τὸ “4έλτα, εἰ μήτε γέ ἐστι τῆς ᾿Ζσίης μήτε 
τῆς Διβύης᾽ οὐ γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι κατὰ τούτων τὸν 
λόγον ὃ τὴν ̓ 4σίην οὐρίζων τῆς Διβύης. τοῦ Ζέλτα δὲ τούτου 

1. οὔτε-- οαἰἰεέτε, οὔτε (ΞΞ- οἰπεν- 
Ξοὶ5. ΠΟΙ) --- τὲ (ΞΞ ἀπαγουβοὶί5). 
ΒΌΘπΒ0 1 68. 99. 119. 1147. 

4. Ὀῖς πιὶΐ γενέσϑ'αν νουραπ- 
ἄθπθη Ῥαγίϊοϊρίθη βἰπα αὐ αν Ζι 
ΠΘἤπιθη. 

ὅ. ὑποκαταβαΐίνειν 
μπᾶ πδοῆς΄ (ὑπὸ) μἰπαρρθιβη. 

τὸ δ᾽ ὧν πάλαι νοῦ ἀοἦ Επί- 
βίθπαηρ 465 ΝΙΔοΙίδβ. 

αἵ Θῆβαι πᾶτα!οἢ ἀϊε Τιᾶ πα ϑομ αἴξ 
ὙΠΘθαῖβ, νυῖθ αἴ. ἰοἱροπάθη γοσίβ 
τῆς τὸ περίμετρον κτλ. Ζεῖσοεπ. Απἴ- 
ἴα! Θπάθυνν οἶδα υυῖγα ἀδ5 ἄσυρίϊϑοῃα 
ἐν τ ν 

(Ποπι. 11. ΤΧ 388 6.) ὅϑι πλεῖστα 
δόμοις ἐν κτήματα 

᾿ κεῖται 
αἵϑ᾽ ἕκατόμπυλοί εἶσι, διηκόσιοι 
᾿ “νὸν ἀν᾽ ἕκάστην 
ἄνερες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν 

καὶ ὀχέσφιν 
του Ηδγοα, πὰ} οἰ πῖσο Μ816 Εἰ ομ 
θου ἢ γύ, ΟΠ ἀδ55 7Ὲ ποὺ Ῥαϊαβύ- ἀπά 
Τειιρεϊσορᾶπαθ, 76 πεν ἘΝ Ιβαπργᾶθεν 
απὰ Οτοίίοηννουκθ, ἴεποῦ ϑ'δαίοη- 
ϑᾶηρθο πἀπᾶ ϑρΒίπχα!]θοπ, ἀδθύθῃ 
Ῥυδομιύγαϊπθη ποῖ ἱπ ἴἤγοπ Τυΐπ- 
Ἰ]6Υὴ αἶα Βονυιπάογεππρ ἄἀοθν Βοῖβοπ- 
ἄθῃ δῦύθρϑῃ, Εἰγυνδ παπο σοίδη υυϊγά, 

2 Π 80} 

6. εἰσὶ, ἴδεν ἀθπ Νιαπιθγιιβ υρ]. 
ο. ὃ 5. 6, 6. 

ἘΒΕΟΡ. 1. 2. ὃ. Αυῇ. 

10. 9θ. ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπι- 
σταμένους. ῬίοποΙΡθο. διίγαοίαν Ο, 
ΠΤ νον ϑ Ὁ. 

10. τρέα μόρια εἶναι γῆν πᾶ- 
σαν. 1985 Ρνδαϊοδύ βίθῃς ἴῃ ἀθιηβ6}- 
θη Οδϑιβ νυνῖθ 485 Νοιπθη, Ζὰ ἄθιι 
65 σαδοτί. 

185. κατὰ τούτων τὸν λόγον. 
ΕΠ ἀα5 τοῦτον ἀον Ἠάβομτ. ἰδύ τού- 
τῶν σοϑομσίθρθη. Οϑάδηκο: 6 ηπ 
Γἄὔγννδην ἀδππ ἰδ ἀοὺ ΝῚ], ννῖβ ἀ16β6 
(ἀϊθ Τοπμθγ) ἄἀοοῖῦ δηπθῆπιθπ (κατὰ 
τούτων τὸν λόγον, νγ5 815 παρ βπ- 
οἷσ οἰπροθοόθοθεπ Ζὰ θὈείγϑομέβθη), 
πἰομύ 485, ννᾶβ 416 ασθπζΖθ Ζυνίβομθπ 
Αβίθπ ὑἀπὰ Τιθγοη ὈΠ46Ε, νἱθ! αν 
6110 δὺ βίοι ἃπ ἀογ ϑ'ρι{Ζε 465 βαεπᾶπη- 
ἔθ Π δἰ, νγονοπ ἅ18 ΕἾ] σα ἰδύ (ὥστε), 
4855 ἀἴθ5. Ζυυῖβοῆθη ἀβίθη απὰ Πἴῦγοπ 
Ἰορθη (. ἢ. Ζὰ Κοίποπι νὸπ Ροϊάθῃ 
Θϑῃδγθη) νυἱγαθ.“’ ΤΠ 6υ ΝῚ Καπη πᾶπι- 
᾿ο ἢ πίοπί 5 αταπζΖῆιϊβο θοίγδοιίοί 
νυ σάθῃ, νυ 61} ΘΥ οἴη 8 πά ππηβο ἢ 1655, 
ψοὴ ἄθιῃ ππᾶπ ἀοοἢ πού βᾶρσϑη Κὰπη, 
ἀδ55 65 Ζὰ Αβίϑη οὔδϑν {υϊθγϑη σϑῃδγα. 
γρῚ]. 8411. Τασατίῃ. ο. 11. ὙΥῖν βθῆθῃ. 
δ115 ἀἴθθου ϑίθ 6, ἄδβθ Ηδϑυ. πιῖύ ἄθῃ 
πιοιδίθπθ ϑυϊθοίβοθθπ Οδοργαρῃ θη 
φννᾶν 8 ΡΥ δ! ({6116 (ΕΥ̓ 49), ἀθ6Γ πἰομί 
ἄδθη ΝῚ] αἷ5 ασθηζθ Ζυνβοῆθπ Αβίθῃ 
αι. Αὐνῖοα ἀππδἢπι, Βοπάθγπ ἄθη ἄρυρ- 
(ἰβοῦϑη ᾿σέμπιι5 ἀπά ἄδπ ἀυδοϊβοῦ θα 
Μδογθαβθη. 

2 

10 
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ἩἨΒΕΟΒΟΤῚ 

κατὰ τὸ ὀξὺ περιρρήγνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ ᾿4σίη 
τε καὶ Λιβύης γίνοιτ᾽ ἄν. 

Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην ἀπίεμεν. ἡμεῖς δὲ ὧδέ κα 
περὶ τούτων λέγομεν, Αἴγυπτον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴ 
ὑπ᾿ Αἰγυπτίων οἰκεομένην κατάπερ Κιλικίην τὴν ὑπὸ Κιλ, 
κῶν καὶ ᾿ἀσσυρίην τὴν ὑπὸ ᾿Δσσυρίων. οὔρισμα δὲ 4σέῃ κι 
Διβύῃ οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρθῷ λόγῳ εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτίων οἱ 
ρους εἰ δὲ τῷ ὑπ᾽ Ἑλλήνων νενομισμένῳ χρησόμεϑα.,, νομιεὶ 
μὲν Αἴγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλε 
φαντίνης πόλιος δίχα διαιρέεσϑαι καὶ ἀμφοτέρων τῶν ἐπῶνι 
μιέων ἔχεσθαι" τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς εἶναι τῆς Διβύης, τὰ δὲ τῇ 
᾿Ασίης. ὁ γὰρ δὴ Νεῖλος ἀρξάμενος ἐκ τῶν Καταδούπων δέ 
μέσην Αἴγυπτον σχίζων ἐς ϑάλασσαν. μέχρι μέν νυν Κερκασα 
ρου πόλιος ῥέει εἷς ἐὼν ὁ Νεῖλος. τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιι 
σχίζεται τριφασίας ὁδούς. καὶ ἡ μὲν πρὸς ἠῶ τράπεται, 1 
καλέεται Πηλούσιον στόμα, ἡ δὲ ἑτέρη τῶν ὁδῶν πρὸς ἑσπέρη 
ἔχει᾽ τοῦτο δὲ Κανωβικὸν στόμα κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰϑέα τῶ 
ὁδῶν τῷ Νείλῳ ἐστὶ ἥδε᾽ ἄνωθεν φερόμενος ἐς τὸ ὀξὺ το 

2. γίνοιτ᾽ ἄν Βαθ]οοι ὁ 
17. τ. οἴδαμεν 5. Ὀιαϊοοί, 5 6 ΤΥ 

Απάρυβ οθδη ο. 12. 
εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτέων οὔ- 

ρους 5. 6. 8 Απηΐ, 

8. τὸ νενομισμένον 5υθδίδη- 
εἰνίβοι. 
νομιεῦμεν 5. Ὀιαϊοοῦ 8. 6 ΠῚ 

(γε ῖθα δυῇ ἐω). 

9. Καταδούπων. Καταδουπα 
ποηπύ Ηργ. ἄἀθῃ ἰοἰχζίθη Καίαγγακί 
(1οὐχὺ νοῦ ἄθη Αυάθοσπ ϑ ἢ 6114] σο- 
πδηη). Ζνυῖϊβομθη ἄθπη θοϊάθη [πϑοὶπ 
Ῥμῖδθ ἀπά ΕΠ]Θρμαπίϊπε βἰἄγζί 5ῖο ἢ 
ἀν ΝῚΪ ΡΘΥ νυ δυσοςγπιίς ατὰ- 
πἰύξοβοα ἤογὰῦ. οπ ἀἃ δὺ Ροσὶππέ 
ἈΑερσγυρίθδη. 
Ἐλεφαντίνης. Ὅϊ6 ΕἸἤοπ- 

Βοϊπῖη 561 ἀθν ΑἸίδπ (80 πδοῖ βοὶ- 
πθη ΕΠ ΓΘ θοἰ πα] θά θυαρθη θα πδηηί), 
ποαίχαϊζανε ΕΠ] σὰ, ἀἰς δ 6 πᾶς, σ6- 
πᾶπηΐ οὐ. ΘαοζΖυτού ἀββῦδηῃ, ἃ. ἱ. [π586] 
γῸη ϑγεπθ. Οδρθηίθον ἰὰσ 485 ας 
ΞΎ 66, ἀ85 Βα 66 πὰ ΟΠ τη Θἀ8 ἢ 150} 6 
᾿Αδββιιδπ τηϊύ βϑῖίπθπ θεπκιηᾶίοσπ ἀπά 
ἘΣ Ππου ρθη. 

10. δέχα διαιρέεσϑαι. ρΕ1.1 
189 διαέρξε τὴν στρατιὴν δίχα. ὕε- 

ὍδΥ ἀϊα Οοπβίγαοίίοπ ἀογ ὕεγθᾶ αἱ 
Τ 6116 8 8. Ζ. Ο. 4. 
ἀμφοτέρων -- ἔχεσϑαι ,.8 

Ῥεϊάθη Νιιθη 61} μαθθη“,. 
19. ἀρξάμενος ἐκ ον, (9) ἀπ 

ΗΙΟΥ ἰπ ἃπάργου Βράθαυίαπηρ αἷβ 
88. οΟΥοπ ἀεπ Καίδδαρεπῃ ἂῃ ρογθοῖ 
ποί(΄. 

18. Κερκασώρου. 5. 4. ο. 97. 
14. τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης 5. 2. ο.1 
15. σχίξεται τριφ. ὁδούς δ! 

ὈΠ4 Θὲ πδοὲ σχίξζεσϑαι σχίσματα. δι 
τὰ δἰυπιοϊοσίοα. Νδοῖ ἄθπ ϑυθ5έδι 
{ἰνθπ ρ]θίοιθεπ ϑέδιηπιβ ἔὰείς ἃ 
ϑρύδοῖθ ἔογβοῃγοϊίοπα ἀὰπη δὲς 
δἰ πηγογυνδπαία Ζιὶ θη Ὑ ΥθΪ5. 
τριφάσιος 5. ἀπίεῃ διεφάσιι 

αἰί. διπλάσιος. τριπλάσιος. 
τό πἰομί δυῦ ἡ μέν, Βοπάθυπ δι 

Πηλ. στόμα ὈεΖοξεηπ. 
10, καλέεται Πηλ. στόμα. Ὁ 

ΜΝ ὔπάπηρσοπ ΒΡ πη ἴῃγο Νιηθη Πδς 
ἄθῃ ἂἃπ ἄδβη οἰπζθείπθη ΝΥ θη δὲ 
Ιοσεπθη ϑἰδάξοη. 
πρὸς ἕσπ. ἔχει. ἔχειν φἰθιοιθι 

ἀεοαΐοπα πιϊξ ἄθπι σγουβογρσθῖ. τρὸ 
πεσϑαι. ἔχειν ἱπίχαῃϑ. νυῖθ τείψξι 
(ο. 6). 

18. ἐς τὸ ὀξὺ οὔδῃ 1. 



1180 τ ΘΑΡῚ 108. «104. 19 

“Ζλτα ἀπικνέεται. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου σχίζων μέσον τὸ “]έλτα ἐς 
ϑάλασσαν ἐξίει, οὔτε ἐλαχίστην μοῖραν τοῦ ὕδατος παρεχόμε- 
νος ταύτῃ οὔτε ἥκιστα οὐνομαστήν, τὸ καλέεται Σεβεννυτικὸν 
στόμα. ἔστι δὲ καὶ ἕτερα διφάσια στόματα ἀπὸ τοῦ Σεβεννυ- 
τικοῦ ἀποσχισϑέντα, φέροντα ἐφ ϑάλασσαν τοῖσι οὐνόματα 

κέεται τάδε, τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὐτῶν, τῷ δὲ Μενδήσιον. τὸ δὲ 
Βολβίτινον στόμα͵ καὶ τὸ πθυολυλδν οὐκ ἰϑαγενέα στόματά 
ἐστι, ἀλλ᾽ ὀρυκχτά. “Μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη 
ἐστὶ Αἴγυπτος, ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ 

"Ἄμμωνος χρηστήριον γενόμενον, τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης 
ὕστερον περὶ Αἴγυπτον ἐπυϑόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πό- 
λιος καὶ ἴάπιος οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύῃ, αὐτοί 
τὲ δοκέοντες εἶναι Δέβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀχϑόμενοι τῇ 
περὶ τὰ ἱρὰ ϑρησκηίῃ; βουλόμενοι ϑηλέων βοῶν μὴ ἔργεσϑαι, 

ἔπεμψαν ἐς ἴάμμωνα φάμενοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ “Αἰγυπτίοισι 
κοινὸν εἶναι" οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Ζέλτα καὶ οὐκ ὁμολογέειν 

1. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου 5. 2. τὸ δὲ 
ἀπὸ ϑαλάσσης ὁ. 18. 

ἢ. οὔτε ἐλαχίστην, ἀλλὰ τὴν 
μεγίστην. ΚΕ]. α. 10 οὐκ ἥκιστα. 

παρεχόμενος Βοδομία 465 Μεά. 

ὅ. τοῖσί οὐνόματα κέεται τ.; 
τῷ μὲν Σαϊτικὸν μτᾶΔ. Ἷἷπ ἀδογ 
γύοπάυπρ οὔνομα τινι κέεται ΟὗδΥ 
ἐστὶ βίθ ἀοΥ Ναπιθ ἴπ ρ βίομθπι Οὰ- 
5115 τηϊί οὔνομα. 5. 6. 102 ἃ. 194 τῷ 
μὲν οὔνομα εἶναι Τυρσηνόν. νοΐ. 
ἀδ5 ἰα΄. ποπιθη τη] 6ϑ0. 

7. ἰϑαγενής παν Ὠΐοθυ, γοη 5 θδέ 
οεπηἰβίαπαθης. 

18. 9. τὸ ἄμμωνος 5. ο. 42. ἀπι- 
ΠΙΌΠ., ὈΒρΡΥΪΠοΊοῆ Ἰωοοα]ροίί σγοπ 
ΤΠ ΘΌθα, πϑῆπι, 85 αἰθθθ ϑίδαί ἀδν 
Ἡρυβομουδίζ 465 βᾶπζθπ Ἐθίο! 5 
νγαγάθ, αἷ6. ουβίθ ϑί6}16 ἴπὶ ἄρυρίϊ- 
βοιθη ΒΘ ΙσΊΟΠθνυ βοὴ οἷἰπ, Ζαπϑομδί 
ἄθν Οοὐύ ἀεὺ ψευθουρθπεῖί, 
νν ατὰθ 6ὺ ἀυγοῇ βοῖπθ ΨοΥΒΟ πη Ζιιπρ; 
τἶς ἀθπὶ σοϊδύ ρθη ΕΠτννοθοὸη Κα δρ ἢ 
αοίε ἀον ϑομδρέαηρ. ϑιεῖπ Θνπιθο] 
γᾶν ἀθὺ ὙΥ ΙΔ άθΥ, νυ θ ἢ 4} δὺ πιὶῦ ἀθπὶ 
δοιιδυπίοη. ὙΥΠΔἀθγκορέ ΔΡρΘθ 4 6ὲ 
υυἱγὰ. θη θου ἢ Ππηίοϑίθς δι σέαπι 
τϊῦ ἀθπὶ νἱϑ οϑαομ θη ΟΥακοὶ ἰὰρ δαΐ 
δ ποὺ τϑῖζεπάθη [π56] ἄθ8 [Π υβοῆ θη 
ϑαπαιμηθοῦβ, ἀοὺ Οδβ6 δ ἴνα. 

10. τῆς ἐμεωυτοῦ γν. ὕστε- 
ρον --- ὕστερον ἢ ἐγὼ ἔγνων. 

11. περὶ Αἴγυπτον. θεΥ ἴπ ἀϊ6- 
86." Βεδάδαίξιπρ βοϊζεπθ Ασοῖιβ. βίθῃς 
δΟἢ 1 168. 
Ὁ τ Μαρέης γνΐθ τοὺς ἐκ 

τῆς Δσίης 1 4. οἵ ἐκ τοῦ ἄστεος 162. 
Οἰθυνδμη]Π10ἢ} Θυβομοίηύ ἐκ π᾿ ἀΐδβου 
ψευδίπάππρ πού οἴπθια δ ϑυθιτη ἀ6Γ 
Βεναραηρ. 50 δα οῖ Πἷον (ἔπεμψαν). 

Μαρέη, εἰπϑού οἷπθ σγυοόββθ, ἀσσοῖ 
ἴση Υ εἰπ θαυ πιίθ δίδαί ἂπ ἄθιη 
πδοῖὴ ἴἢν οπαππίθη πιᾶυθοί βοθῃ 
566, αἴ6. ΔΒθου 8 }0 465. θεἰία Ιὰρ. 
Αἰβθη. πολλὴ δὲ ἢ περὶ τὴν γῆν 
ταύτην ἄμπελος. γεν. ἀθουσ. 191 

δαπὺ ΤΠαβῖαθ υἱΐθβ, βαηύ οἱ 
Μαγϑούϊθϑ αἰθδϑ. 

ἨοΥ. ᾿γιπρμαίαμη Μαγθοίϊοο. 

12, Αρ᾽β, δ υβομοί μΠ10}} 416 γοη 
Βίγαθο ἃἷ5. κώμη ζάπις ὈδΖοϊομ ποϑίθ 
δίααί, αἷς ὅ Τ᾽ἀρογοῖβοπ νοπὶ ΟΥΚοὶ 
ἀ65 Τάρϊεον Απππηοπ δπύζουπέ τυ αΥ. 
αὐτο τε δοκέοντες -- καὶ 

ἀχϑόμενοι. ὕὌερθεν 445 Ηγυρετθα- 
ἴοπ γΥϑ]. ο. 12. 

16. καὶ οὐκ ὁμολογ. αὐτοῖς 
θεχίθμὲ βἰο ννὸὶ δὰ ἀϊθ ϑρυδοδας: 
ΥΩ]. 142, νγὸ κατὰ γλῶσσαν πϊηζΖὰ-- 
δοίαρσι 151. 

Ω ὃς: 
- 



[9 πίνουσι. 

20 ἨΒΕΟΌΟΤΙ 

ὁ δὲ 
3 Ἂ ᾿ - 

αὐτοῖσι, βούλεσϑαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσϑαι. 
ϑεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς “4ἴγυπτον εἶναι ταύτην, 

τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει. καὶ “Αἰγυπτίους εἶναι τούτους : οἵ 
ἔνερϑε ᾿Ελεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῖ τούτου 

οὕτω σφι ταῦτα ἐχρήσϑη. ᾿Επέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, 
ἐπεὰν πληϑύῃ, οὐ μοῦνον τὸ “]έλτα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Διβυκοῦ τε 
λεγομένου χώρου εἶναι καὶ τοῦ ἘΛΟΠΝ ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο 
ἡμερέων ἑκατέρωϑι ὁδόν, καὶ πλέον ἔτι τούτου καὶ ἔλασσον. 

τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὔτε τι τῶν ἵρέων οὔτε ἄλλου οὐ- 

δενὸς παραλαβεῖν ἐδυνάσϑην. πρόϑυμος δὲ ἔα τάδε παρ᾽ αὖ- 
τῶν πυϑέσϑαι, ὃ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληϑύων ἀπὸ τρο- 
πέων τῶν ϑερινέων ἀρξάμενος ἐπὶ ἑκατὸν ἡμέρας, πελάσας δ᾽ 
ἐς τὸν ἀριϑμὸν τούτων τῶν ἡμεφέων ὀπίσω ἀπέρχεται, ἀπολεί- 
πῶν τὸ ῥέεϑρον, ὥστε βραχὺς τὸν χειμῶνα ἅπαντα διατελέει 

ἐὼν μέχρι οὗ αὖτις τροπέων τῶν ϑερινέων. τούτων ὦν περὶ 
οὐδενὸς οὐδὲν οἷός τ᾿ ἐγενόμην παραλαβεῖν παρὰ τῶν Αἰγυ- 
πτίων, ἱστορέων αὐτούς, ἤντινα δύναμιν ἔχει ὃ Νεῖλος τὰ ἔμπα- 
λιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν. ταῦτά τε δὴ τὰ λελεγμένα 

ὃ. οὐχ ἐᾶν νείδτο. 
4. ἀπὸτ. ποτ. τ. πίνουσι. 

ἄου 1 188. 
19. ὁ. θ1ς ϑηοίϊνο τοῦ Τιβυκοῦ 

-- καὶ τοῦ ἀραβίου πᾶπρεοῃ γοπ 
ἐνιαχῇ 80. Ὁῖ6 γογίβ λεγομένου 
χώρον εἶναι σομόγθη δοῖ Ζὰ ρα- 
βίου. 

8. καὶ πλέον ξ. τ. καὶ ἔλασσον 
4. ἢ. 'πὶ θ᾽ αγομβ ον ἰτ δὰ οἴπϑη ὙΥερ 
γοη 2 Ταρογοῖδβοπ, δ). ΥὙἹῈἋῈ 184 

Αη- 
Βεάἀθαίοπα ταϊΐ μέχρι. ὙΥ 6 ἴοι πϊξ 
ΓοΙΪ σπάθη Οθποί. 1 181. Μ|ιΐ Εππὰο 
{πὶ Βορὶπποηα πη πλΐ ἀϊ6. Απβολνν οἷ- 
Ιὰπρ 50 Ζιι, 4ἀ855 ππὶ ἀἷθ ΜΠ ἀ68 
Ααὐραβὺ ἀδγν ΕἼ 55 ἴπ Αοσυρίθῃ 56 ῖπ6. 
{Π|6γ ἀρουθομγοιίθέ ἀπά πα πὶ δἰϊπιᾶἢ- 
1Ὸ ἢ} ἀὰ5 ρσᾶηζΖε Δ] 5 Ζὰπι ΕἾ 55 
ἀογ ἔθγσηθη Βευρο ἀρογῆατξεί, τον 
απὸ ἄθη 320. ϑερίειῃθ. (ἐπὶ ἑκατὸν 
ἡμέρας) Βα ογ βοῖπθ πδοιιβίβ. Ἠδιδ 
δυγθιο, ΥὙΥ̓ὰ5. πιᾶπ βἰϑῃῦ ἰδὲ Κοὶπ 

ποιήσας, ὅτι πλέον ἢ ἦν αὐτῶν ἢ ἔλασ- ἘΠυ55. Κοὶη 5θθ, βοπάθγη οἷη Νίθου, 
σον, ἄν ὀγδώκοντα ἄνδρας ἐνεῖναι, 
ἃ. ἢ. ἴα Το ατο βοηϊθ 80 Νίαπη. 

9. περὶ -- τοῦ ποταμοῦ -- 
φύσιος; ο. 10:52: 
ἱρέων -- οὐδενός γεν. πιὶΐ 

παραλαβεῖν, ἀὰ5 ΠΥ, νυῖθ πυνϑ'ά- 
νεσϑαι, το. οἰπίδομθπι Οἰδπϑίν, 
πἀπίθη 106 τὴϊ παρά οοπδίτγιϊοτέ ἰϑῷ. 

10. ἔα 5. ὈίΔΙοοῦ 56 ΤΥ, Ἐἰη δη- 
ἄδγθϑ ξαὰ ο. 18. 

11. ὅ τι τες διότι νεῖβ ο. 34. 
θὲ κατέρχεται Θπίβρυϊομ ἴπὶ 

Τοϊδοπάθπ. ἀπέρχεται, ἄθπι πλη- 
ὅύων --- ἀπολείπων τὸ ιϑέεϑρον. 

18. ἀπολείπων τὸ ὁ. ἰγαηδὶ(ἷν 
Ζὰ ἔλββθῃ ; 50 ΥΠ 48 ὃς πρῶτος ποτα- 
μῶν ἐπέλιπε τὸ ῥέεϑρον. 

16, μέχρι οὗ Βεὶ Ηογ, σαπΖ σ θῖοῖι- 

815 ἄθι 100 ΚΙθοῖπθ [πβϑ]ὴ Βευγοῦ- 
Ὀ]1χθη, 580 4855 βῖοι Ηϑσυ. Ῥεὶ ἀϊθϑοπὶ 
ΑἸΡΙΪΟΚ 'π ἀθη. μοὶ πη ύ! ομθπ Αὐτολῖ- 
Ρ6] νουβοίζέ ρ᾽δυθίθ (ο. 91). Ναδοῖι 
ννοὶ Υοομθη βἰηκί ἀθὺ ϑίγοπι γᾶϑο ἢ 
υγίδαον; δἰ θΐη ἀἴθβοβ ϑίηκρη,, Ζαυρυβί 
ΤΆΒΟΙ, νου ζορσοχί δῖοι ᾿πητη θυ τα ἢν απ 
νοι ΠοοθπθοΥ δὴ ἰδέ αἴθ ΑΡη ἐπ Ὀἷ5 
Ζὰπι 20. Ναὶ 465 Γοϊσοπάθη ἢ γ5 
Καὰθ ποοῦ ὈοιμθυκΡαν, Ὀἷδ αὶ ἀἷθ6 
εἰς 465 ϑοιαπιθυβο 5 ϊ{π|π5 45 δ οῖ- 
ϑοῃ γοὴ Νϑυθη Ὀασὶπηΐ. 165 ἰδέ νυῖθ 
νοῦ Δ υ πάογίθη πη απ νίδαξθη- 
ἄθη σογδάθ θθθηβο ποοῖὶ ᾿θιιίθ. 

17. τι ξυμ στα ιν ὙΠΕΛΑΘΕΣΟΝ ΝΟΣ 
εἰν δ οἷν ΤΠ 1951. 1, ταῖῦ ποι βοϊ σθη- 
ἄεπι ἢ 1 307; ἀπάοτα ὁ. 86. 

18. πεφυκέναι ᾿ᾶπρε νοι ἣν- 

10 
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118. 11, ΟΑΡ, 19---Ξ2., 91 

βουλόμενος εἰδέναι ἱστόρεον, καὶ ὃ τι αὔρας ἀποπνεούσας μοῦ- 
νος πάντων ποταμῶν οὐ παρέχεται. 

᾿“λλὰ Ἑλλήνων μέν τινὲς ἐπίσημοι βουλόμενοι γενέσϑαι 20 
σοφίην ἔλεξαν περὶ τοῦ ὕδατος τούτου τριφασίας ὁδούς, τῶν 
τὰς μὲν δύο [τῶν ὁδῶν] οὐδ᾽ ἀξιῶ μνησϑῆναι εἰ μὴ ὅσον σημῆ- 
ναι βουλόμενος μοῦνον. τῶν ἡ ἑτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας 

ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληϑύειν τὸν ποταμόν, κωλύοντας ἐς ϑά- 

λασσαν ἐκρέειν τὸν Νεῖλον. πολλάκις δὲ ἐτησίαι μὲν οὐκ ὦν. 
ἔπνευσαν., ὁ δὲ Νεῖλος τὠυτὸ ἐργάζεται. πρὸς δέ. εἰ ἐτησίαι 
αἴτιοι ἦσαν, χρῆν καὶ τοὺς ἄλλους ποταμούς, ὅσοι τοῖσι ἐτησίῃσι 
ἀντίοι ῥέουσι. ὁμοίως πάσχειν καὶ κατὰ ταὐτὰ τῷ Νείλῳ, καὶ 
μᾶλλον ἔτι τοσούτῳ, ὅσῳ ἐλάσσονες ἐόντες ἀσθενέστερα τὰ δεύ- 
ματα παρέχονται. εἰσὶ δὲ πολλοὶ μὲν ἐν τῇ Συρίῃ ποταμοί, πολ- 
λοὶ δὲ ἐν τῇ Διβύῃ, οἱ οὐδὲν τοιοῦτο πάσχουσι. οἷόν τι καὶ ὁ 
Νεῖλος. 

νης, λόγῳ δὲ εἰπεῖν ϑωμασιωτέρη. ἢ λέγει ἀπὸ τοῦ ᾿ῷκεανοῦ 
δέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσϑαι, τὸν δ᾽ ᾿ῷκεανὸν γὴν πέρι πᾶ- 

τινὰ δυναμιν ἔχει ἃὉ : ΟὟ ΘΙΟΙ65. αἴτιος οθθπβο παῖ [πῆπ. ο. 20, πιῖΐ 

ἯΙ δ᾽ ἑτέρη ἀνεπιστημονεστέρη μέν ἐστι τῆς λελεγμέ- 321 

γοννυθομύ (δύναμις --- Μαομύ, Μδομί- 
βίθ Πα Πρ) ἀθππ ἀον ΝῚΪ μαύ, εἶπθ δπὺ- 
δεροπροβοίζία Ναίῃν 815 αἶα ἀπάθγθπ 
ΕἸᾶββθ Ζὶι μᾶθθη, οὔθ σούδάθ (485 
Οεροηίοθ! Ζὰ βοὶπ (πεφυκέναι) ν0 ἢ 
ἄθη ἃπάργοπ ΕἸ ὔββθη.ς. {9060 6᾽ ἀἷδ 
ἰοβ8 ευκπάρξβιηρ, 465 [πῆπη|0. ΥΡῚ. ΤΠ 
191 τῶν λίϑων ἕνα παρεσκευάσατο 
ἑξαέρετον. εἶναι. 

1. χαὶ ὅτι αὔρ. ἀποπνεούσας 
(ἐπέγδπβ, νυνῖθ ο. 37). Ηδθγ. νϑυϑαομύ 
οἷηπθ Εγκίασαπο ο. 37. Ῥίιοάον Ρ6- 
γἹοπίθι ἀαββεῖρθθ, Νειθτ Ἀείβοπάς 
Ὀοβίδεσοη ἀϊθ5 πἰοἢύ. 

20. Ατῇζδμ!απρ πᾷ ΥΙάοΥ- 
ἰθριπο ἀτοῖθν Εἰγκιᾶτα πρθη 

ΟΥοῖὴ ΑΘ Ομ ΘΙ] 6 πὶ 465 ΝΙ15. 

8. ἀλλὰ- -- μέν -- ἀλλὰ υήν. 
ἐπίσημοι -- σοφίην. ἐπίσημος 

ἱποῖρπῖδ, ΡΟ Ι ὉἿ,. 
4. τῶν τὰς έν, ἀδ5 Θπίβρτο- 

᾿οΠδπάς δέ ἰορὺ ἴῃ ἀδπὶ 516}} ἱπὶ [0]- 
δϑηάρθηῃ ουροθθπάθη βαίσο: 416 ἀντ 
ΡΘΥ νγοτάθ ἴθ δαβί υ ΠἸο μον θ6- 
ΒΡΥΘΟΙ ΘΗ, 
ὅ. εἰ μὴ ὅσον. Βυδοθυ οΘΊβο ἢ 

ἄγ: εὐ μὴ τοσοῦτον ὅσον μὠνησϑή- 
σομαι σ. β. μ. 

1. εἶναι αἰτίους πληϑύειν. 

τοῦ {1 12. --- ῖοθο γ Κιᾶσα πο τ ἢτ-- 
6 γοπ ἄθηι ΜΠ] Θβῖου 4165 μον. 
κωλύόντας--ἐπκρέ ξεν νϑυβοῃῖο- 

ἄθῃ νοῃ κωλύοντας μὴ ἐκρέειν. 
8. οὐκ ὧν ἔπνευσαν. οὐκ ὧν 

πίῃ} οἷπθ πϑομάτγιοκ!οῃ νοϑεποὶ- 
ΠαΠΡ᾿ ,οἷπ ΥΥ ΔΗ τ Πού πὶ, Θπίβομί θη 
πἰὶοπύ, Καὶ πο ϑνν 6 8.6. ὧν αἰύ. οὖν δύ 
Ὀγϑρ τ ἀπ ΟΝ οὔνναὰ δ᾽ ϑι πο ἀθαίθπα 
τοῖῷ ὄντως (ΞΞ Ὶπ ὙνΚΙΠ ΘΒ ΚοΙΟ), --- 
ἔπνευσαν ΑΟΥ. Θπὶ ΡΊ  οι18. 

10. χρῆν. καὶ τοὺς ἄλλ. πο- 
ταμοὺς -- ὁμοίως πάσχειν, 66- 
δεπβαίζ: ἀλλ᾽ οὐ πάσχουσι. Ἐπ πῖπ- 
Ζυροί οσίθ5. ἄν υνυγαθ οἴπθπ ἀπάθγῃ 
Οερθηϑαί2 ἱπυο!γίθγθῃ, 

14, οἷόν τι καί. Οδξίον {τ{ὲ 
καί πὰ οἷον οἄ. ὥσπερ 'π ἄδη Βδοἰὰ- 
ἰἰνϑαΐζ, υυϑῆγθπα νυν 65 Ζὰ ἄθπη γου- 
δ ομπθη Βερυ  Βἴη σαῦροι (οὐ καὶ 
οὐδὲν τ. πάσχ.) 8. 2. ο. 92. 

21. 15. 50 ογκιᾶνίθεη Ἠδκαΐδθιιβ 
απ πδοῖ ὈΙοάοΥ ἀπο ἢ αἰο᾽ ἄσυρε- 
ΒΟΠΘη Ῥυϊθβίθυ, 

10. λόγῳ δὲ εἰπεῖν. ςο. 1ὅ ἰδὲ ὡς 
Αἰπσιιροεϊρυ: 5.2. 6: ἃ. γε]. ο. 99. 
τὸ σύμπαν εἰπεῖν. 

17. ταῦτα ἄα5 Βίεϊσοι πἀπά Ε]- 
ἴδῃ. Ῥῖθθβθ ἀπϑίομῦ υυἹάουϊορὶ Ηοτ, 
οὐ 29. 



22 σαν ῥέειν. 

99 ἨΒΒΟΡΟΤΙ 

Ἡ δὲ τρίτη τῶν ὁδῶν πολλὸν ἐπιεικεστατὴ ἐοῦσα 
μάλιστα ἔψευσται. λέγει, γὰρ δὴ οὐδ᾽ αὐτὴ οὐδὲν φαμένη τὸν 
Νεῖλον δέειν ἀπὸ τηκομένης χιόνος, ὃς ῥέει μὲν ἐκ “ιβύης διὰ 
μέσων Αἰϑιόπων, ἐχδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. κῶς ὦν δῆτα δέοι 
ἂν ἀπὸ χιόνος, ἀπὸ τῶν ϑερμοτάτων [τόπων] ῥέων ἐς τὰ ψυχρό- 
τερα: μαρτύριαγ ἀρ τοιαῦτα πολλά ἐστι ἀνδρίγε λογίξζεσϑαι 
τοιούτων πέρι οἵῳ τε ἐόντι, ὡς οὐδὲ οἰκὸς ἀπὸ χιόνος μὲν ῥέειν. 

πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον μαρτύριον οἵ ἄνεμοι παρέχονται πνέ- 
οντες ἀπὸ τῶν χωρέων τούτων ϑερμοί, δεύτερον δέ, ὅτι ἄνομ- 
βρος ἡ χώρη καὶ ἀκρύσταλλος διατελέει ἐοῦσα, ἐπὶ δὲ χιόνι πε-- 
σούσῃ πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὗσαι ἐν πέντε ἡμέρῃσι, ὥστε εἰ ἐχιό- 
γνιξε, ὕετο ἂν ταῦτα τὰ χωρία, τρίτα δὲ οἵ ἄνϑρωποι ὑπὸ τοῦ 
καύματος μέλανες ἐόντες ἰκτῖνοι δὲ καὶ χελιδόνες δι᾿ ἔτεος 

ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι, γέρανοι δὲ φεύγουσαι τὸν χειμῶνα τὸν 
ἐν τῇ Σκυϑικῇ χώρῃ γινόμενον φοιτέουσι ἐς χειμασίην ἐς τοὺς 
τόπους τούτους. εἰ τοίνυν ἐχιόνιξε καὶ ὁσονῶν ταύτην τὴν χώ- 
οην, δι ἧς τὲ δέει καὶ ἐκ τῆς ἄρχεται ῥέων ὁ Νεῖλος, ἦν ἂν 

99, 50 ογκιᾶσίθ ἀπαχδρουῦαβ ἀπά 
ποῖ ἰθπὶ Τπιγὶριάθθ ἀὰ5 18 θυ] 166 
ϑίοῖσοπ 465 ΝΙ]8. 

1. ἐπιεικής Βρϑοΐοβιιβ ἴῃ ΔΠΟΓῸΥ 
Βεάαδαίαπρ γοη Ῥϑύβοπθη 1 88. 

60. Αὐβ ἀ6γ ΒΔ Πα ΓΟ ΘΠ 1,65- 
τῷ ψυχροότερα:;: τῶν τά ᾿ἰϑύ 485 ἵπὶ 

. Τοχὺ σοροθοθπο ἀατοῦ Οοπ͵]θοίαγ μοτ- 
δ 6566 110. 

Π. ὡς οὐδὲ οἰκὸς ἀ. χ. 
Ηδυ. ἱγγίθ δίοῃ. ὃ16 ἜΣ ΤΩ ἐπ: 
Βίααθη ΝῚ [ἰοσὸ ἴπ ἄθπι ΟΡθγη1- 
Ιαπάς Ἠδθοβοῖ, 485 γό]}! ΒομοΥ ὅ6- 
θῖγρε ᾿ἰδύ ὑπ ἄθββθπ ΟΠ Ποορὶρ [οὶ 
οὗ δὴ 14000΄ Θγἤθρθη βοϊΐθη. Ηο- 
ΠΟΥ Παΐ αἶβοὸ σοί, νγυϑῆπ δὺ ἄβθιι Ν1] 
485 Ἐριτπθίομ διιπετής (δειπετέος 
ποταμοῖο) οἰθύ, 

9, δεύτερον δὲ ὅτι ἄνομβρος. 
Απὐοὰ Πίογίη ἱσγίθ δἷοῖν Ηργ, Ὦϊδ 
Το ον βοῦν θα τη ρθη 465 ΝῚ1) ννοσάθη 
ἀπγοῖ αἴθ ρουϊοάϊβομθη ἤθροη ππίθυ 
ἄδθη Τύοροπη (νοπὶ Ναὶ 15 ϑερίθπθευ) 
γουδη αϑϑί. 

10. ἐπί εἴου Θ᾽ Π10 8 -- ἈΔ ΟΝ. 
ἜΡοηδο 1 110 γνώμη Βίαντος ἐπὶ 
διεφϑαρμένοισι᾽ Ἴωσι γενομένη. 

11. πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὗσαι. 
ΝΙοΝῈ ἄρογα!!. Ηδτγ. ατίρι 6 50 υἱοϑ]- 

Ἰοϊονέ πδοὴ Βοορδομία σοι ἴῃ Ηδ ]- 
ΟΔΥ 888. 

εἰ ἐχιόνιξε, πᾶπι]. ὁ ϑεός, [εἶδε 
ἱπίγαπϑιεν: ππίθῃ 10 ἰγαπβῖζιν ; υϑῖὶ. 
Οὐ 9, 

12. ὕετο ἄν. Βεῖϊάο5 νυᾶσ ὑπ ἰβέ 
ποοὶ Ὠδαΐίο ἀον Ἐλ]]. 

τρίτα ὃ ἑ. Βεδομέίεδ ἀδ5 τὺ ΘΒ πάθ 
ϑαύχρεοίαρο: (8) πρῶτον μὲν κ. μ. 
μαρτύριον --- παρέχονται, 9) δεύ- 
τερον δὲ 50. μαρτύριόν ἐστι, ὅτι κτλ., 
12) τρίτα δὲ μάρτυρές εἶσι οἱ 
ἀνϑρωποι κτλ. 

14, ἐόντες πῖομέ πεῖς ἄδπι 50Ὁ- 
θοῦ, βοπάογπ πιὶί ἀθπι Ῥυδάϊοδέ ἀπο- 
λείπουσι σὰ νοῦ πάθπ, 

10. ὁσονῶν, ΘΡδη80ο 1 199 καὶ 
ὁσονῶν ἃ οὶ ποοῖ 80 νγϑηῖε. 
ΑΘΒη οἷ ὁστισῶν ααϊοιπαιο ΠῚ 118. 
Ιῃ ρ]οίομον ΥΥ δἰβθ υυῖς ὦν (οὖν) τπο- 
αἰβοῖου δι οἷ ἀὰ5 ἀπρομᾶπρίο δή ἀϊς 
Βεαοαίαπρ ἀογ Ἀεἰαίϊνε ὅσος, ὅστις, 
ὁπόσος. ννϑῖομα ἀσγοῖ ἀδ5 πϊπΖαρο- 
[σία ὧν οἄ. δή οἷπε Αγ δάϊθοξινῖ- 
ΒΟΠΘΥ Βεάθαϊαπρ ογμαϊΐθπ. 80. Βεἶβϑί 
ὁστισδή ἰσρθη ἀν! ΟΠ ΘΓ, ὁσοσδή 
ἰσσοπὰ νιῖθ σγοββδ, οἷοσδή ἱτγ- 
σοπά νυ 6 βοἢ αἴξοπ. Υο], ο. 108, 
118. 

σι 



σι 

1185. 11,. ΟΑΡ. 22:--26, 9: 

τούτων οὐδέν, ὡς ἡ ἀνάγκη ἐλέγχει. Ὁ δὲ περὶ τοῦ ᾿Ὡκεανοῦ 23, 
λέξας, ἐς ἀφανὲς τὸν μῦϑον ἀνενείκας, οὐκ ἔχει ἔλεγχον᾽ οὐ γάρ 
τινα ἔγωγε οἶδα ποταμὸν ᾿ϑκεανὸν ἐόντα, Ὅμηρον δὲ ἤ τινὰ 
τῶν πρότερον γενομένων ποιητέων δοκέω τοὔνομα εὑρόντα ἐς 
τὴν ποίησιν ἐσενείκασϑαι. Εἰ δὲ δεῖ μεμψάμενον γνώμας τὰς 
προκειμένας αὐτὸν περὶ τῶν ἀφανέων γνώμην ἀποδέξασϑαι, 34 
φράσω, διότι μοι δοκέει πληϑύεσϑαι ὁ Νεῖλος τοῦ ϑέρεος. τὴν 
χειμερινὴν ὥρην ἀπελαυνόμενος ὁ ἥλιος ἐκ τῆς ἀρχαίης διεξό- 
δου ὑπὸ τῶν χειμώνων ἔρχεται τῆς “ιβύης τὰ ἄνω. ὡς μέν νυν 
ἐν ἐλαχίστῳ -δηλῶθαι,: πᾶν εἰρηται᾿ τῆς γὰρ ἂν ἀγχοτάτω ἢ 

χώρης οὗτος ὁ ϑεὸς καὶ κατ᾽ ἥντινα, ταύτην οἰκὸς διψῆν τε ὑδα- 

τῶν μάλιστα καὶ τὰ ἐγχώρια ῥεύματα μαραίνεσϑαι τῶν ποτα- 
μῶν. Ὡς δὲ ἐν πλέονι λόγῳ δηλῶσαι, ὧδε ἔχει" διεξιὼν τῆς 2 
Λιβύης τὰ ἄνω ὃ ἥλιος τάδε ποιέει" ἅτε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου 
αἰϑρίου τε ἐόντος τοῦ ἠέρος τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία καὶ ἀλε- 
ευνῆς τῆς χώρης ἐούσης. οὐκ ἐόντων ἀνέμων ψυχρῶν, διεξιὼν 
ποιέει οἷόν περ καὶ τὸ ϑέρος ἔωϑε ποιέειν ἰὼν τὸ μέσον τοῦ οὐ- 
ρανοῦ. ἕλκει γὰρ ἐπ᾽ ἑωυτὸν τὸ ὕδωρ, ἑλκύσας δὲ ἀπωϑέει ἐς 
τὰ ἄνω χωρία. ὑπολαμβάνοντες δὲ οἵ ἄνεμοι καὶ διασκιδνάντες 

1. τούτων τοὺ ἄεπ δηρσοίμητγίθπ 
ἄτοι Τ᾽ αίβδομθη. 
ἡ ἀνάγκη ,.εἰοσίδομα ΝΝοίννεπαϊς- 

κεῖ. 
5. δ'΄ δὲ. - 1έξας. 5΄ ς. 

Ἠδοδίδειιδ. 
2. ἔχει ἔλεγχον -- Ξε ἐλέγχει ,.06- 

γνεἰδύ πἰομύδ΄.. 
οὐ γάρ. Απᾶρυϑβ Ηοπιον ὟΙ θ07. 
8. ἡ τινα τῶν πρότ. γενομέ- 

ψων ποιητέων γνϑ8]. ΠῚ 58. 
94, Ἡεντοάοίβ Εγκιᾶσα πὸ ἀθὺ 
ΑΠΘΟΒ νυ] ] απ οη 465 Ν1]5. ἱπὶ 
50 πὶ πη 6 Υ. 

6. αὐτόν πϑ τη]. τινὰ »πδ δ, 
8. ἐκτῆς ἀρχ. διεξόδου. Ἤεν. 

ἀδοδίο 5ῖοἢ ἀϊθ Ηἶγαθ ἃ]5 εἶπε ἤδομβ 
μοῖρ θ, ἀθ ον νυ! ἢ θν δῖοι ἀθν Ηΐπι- 
τιδὶ νυῖθ εἴπθ Βοϊα ΗδΙΌΚιιρ οὶ νυῦ]"- 
16, ἄογθῃ διυδθουδίθ Επάθη ταϊξ ἄθπ 
γθηζοη ἄθν Εγάθ Ζιυβδιηηθηῇοίθη. 
οπ ἄδθη δρι!!ομδίθη Βπᾶθ αἴ θβοὺ 
ὨΘδΪοπ ἩδΙΡΚαροί διι5 ἰαρὲ ἀϊθ ϑοππα 
τἄσ!οι ἴσο Βδῆπ (διέξοδος Θιοτ- 
Δ ἢ Π) πδοὴ ὙΥ ἐβίεπ μΐη Ζυγῖοκ ἀπά 
ΖΝΥΔΥ 50 4855 516 ΖΓ Θοιμιπθγζοῖξ πἢ- 
σον ἴῃ ἀθν ΜΙ ἀ65 Ἡϊππι6]5- 
δοννῦ!θ65 δίθης (νο]. ο. 3ὅ οἷόν περ 
καὶ τὸ ϑέρος ἔωϑε ποιέειν ἰὼν τὸ 

21. 

μέσον τοῦ οὐρανοῦ). Ὀΐεθ6 Οϑδί- 
ὙΥΘΒΊθΔΠπ ΟἸΘΥ ὌΡΟΥ 485 Ηϊπηπιοἰ5- 
Βοννῦιθε δὶπ ἰδέ αἴθ πτβρυάπρηοῆε 
(ἀρχαΐη) Βαῆη ἀθὺ ϑοπηθ, γὸπ ἀ6Γ 
βἷθ ἀσγοῦ ἀϊς ὙΥ ἱπιουβεϊ πο, ἀϊθ νοη 
Νογάθῃ νυθῆπ (ο. 36 ὁ ἥλιος ἀπελαυ- 
νόμενος ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ 
τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ βορέξεω ἤιε ἂν 
τὰ ἄνω τῆς Εὐρώπης) Π808 ϑθάθη 
Ὠΐπ πδοὸὴ Αοἰβίορίθπ (τὰ ἄνω τῆς 
Λιβύης) ἀθροϊοπκύ νυῖτά. 

9. ἔρχεται τὰ ἄνω τ. 4. Υεὶ. 
ἀπίθῃ Ζ. 17 |. 5. ΠΟ ΝΣ 

θεπι ὡς μέν δηϊδρυϊομί πῇ ἴοϊ- 
δοπάθη Οδρῖίο] ὃ 

11. κατ᾽ ἥντινα. ἴπ κατά ἰἰορὲ 
416 Ιοοαϊς Νἅ 6 πιπὰ ἀ16 Βουνεσαῃρ 
ἀ6Υ ϑοππα διποθαγοκί, 

25. 18. διεξιών νρ]. ο. 234 διέξ- 
οὗος. Ῥου Βου οι κοῖῦ Πάρου ἰδὲ 
διεξιών ἀπίδῃ νυἱθάθυ οὶ, 5. Ζ. ο. 15. 

17. τὸ ϑέρος, ἃπάργεον Οδβιι5 6. 
24. 

ἐὼν τὸ μέσον ἀαπτοῦ ἀἷε ἔρατα 
οὐγιποοσῖοα Ζὰ οὐ κΙᾶγθη. 

18. ἕλκει γὰρ -- ἑλκύσας δέ 
5. Ζ. 0. 14 (ἄρσῃ --- ἄρσας ὃ). 

ἐς τὰ ἄνω χωρία, ἴῃ 485 54- 
᾿τοπδίς υϊθυεπ. 



ἄδδν. 4 

20 

24 ἨΒΕΟΡΟΤῚ 

τήκουσι" καί εἰσι οἰκότως οἱ ἀπὸ ταύτης τῆς χώρης πνέοντες, 

ὅ τε νύτος καὶ ὁ λέψ, ἀνέμων πολλὸν τῶν πάντων ὕὑξτι ὥτατοι 
δοχέει δέ μοι οὐδὲ πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπέτεον ἑχώστοτε ἀποπέμ- 
πεσϑαι τοῦ Νείλου ὁ ἥλιος, ἀλλὰ καὶ ὑπολείπεσϑαι περὶ ἕωυ- 
τόν. πρηὐνομένου δὲ τοῦ χειμῶνος ἀπέρχεται ὃ ἥλιος ἐς μέσον ὃ 
τὸν οὐρανὸν ὀπίσω, καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη ὁμοίως ἀπὸ πάντων 
ἕλκει τῶν ποταμῶν. τέως δὲ οἱ μὲν ὀμβοίου ὕδατος συμμισγο- 
μένου πολλοῦ αὐτοῖσι, ἅτε ὑομένης τε τῆς χώρης καὶ κεχαρα- 
δρωμένης, ῥέουσι μεγάλοι τοῦ δὲ ϑέρεος τῶν τε ὄμβρων ἐπι- 

λειπόντων αὐτοὺς καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἑλκόμενοι, ἀσϑενέες εἰσί. 
ὁ δὲ Νεῖλος ἐὼν ἄνομβρος, ἑλκόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, μοῦνος 

ποταμῶν τοῦτον τὸν χρόνον οἰκότως αὐτὸς ἑωυτοῦ ῥέει πολλῶ 
ὑποδεέστερος ἢ τοῦ ϑέρεος᾽ τότε μὲν γὰρ μετὰ πάντων τῶν 
ὑδάτων ἴσον ἕλκεται. τὸν δὲ χειμῶνα μοῦνος πιέζεται. οὕτω 
τὸν ἥλιον νενόμικα τούτων αἴτιον εἶναι. Αἴτιος δὲ ὡυτὸς οὗ- 
τος κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν καὶ τὸν ἠέρα ξηρὸν τὸν ταύτῃ εἶναι. 
διακαίων τὴν διέξοδον ἑωυτοῦ" οὕτω τῆς Πιβύης τὰ ἄνω ϑέρος 
αἰξὶ κατέχει. εἰ δὲ ἡ στάσις ἤλλακτο τῶν ὡρέων, καὶ τοῦ οὐρα- 
νοῦ τῇ μὲν νῦν ὃ βοφέης τὲ καὶ ὃ χειμὼν ἑστᾶσι. ταύτῃ μὲν τοῦ 
ψότου ἦν ἡ στάσις καὶ τῆς μεσαμβρίης. τῇ δὲ ὁ νότος νῦν: 

ἕστηκε, ταύτῃ δὲ ὁ βορέης, εἰ ταῦτα οὕτω εἶχε, ὃ ἥλιος ἂν ἀπε- 

4. Νείλου ἀρηᾶηρὶο γοη τὸ ὕδωρ. 
ὑπολείπεσθαι, Ζι ἤτον Νὰιῃ- 

Ταπρ', ννῖθ αἀ16 ῬΉΒΙΚΟΥ νοῦ Αγὶδίο- 
(6165 ἰδ ῃγέθη, νυ ἀθογμδιρέ ..ἀἃ5 
Ἐδαθυ ππα 4116 ἀὐθϑέϊσπθ ἃ]5 [δἰ ποῦ 
ἘΥβοΟμοι πα προίοσιηθπ (65. ὙΥ βθουΒ 
πηὰ Αἰ5 ἃῖ1ι5 νυ! οπτἰσίθη ΥΥ̓ ἀθβου- 
αἰ πδίθη. πουνουροσαηθθη δΔηπδἢ- 
τήθης“. 

0. ἀπὸ πάντων ἕλκει, ννᾶῃ- 
Τοπα ἴῃ ἄθὺ Ζοιί. ἴῃ ννϑίοῆου ἴῃ 
ΟτΥιθοποηϊαηά, ΟΡογαρυρίθῃ τι. 5. νν. 
ὙΥϊηΐου ἰδέ, δἰ ϑῖη ἄθν ΝῚ αἴθ ΟΠ ΠΘ 
πὶ ΥΥ ἀβϑϑογα πρίθπ πϑ σε ἀπά ἀ65- 
ΠΣ ὙΥ ἀββθυπιδηρ οὶ Παί. 
. τέως, ἕως ὃ ἥλιος ἐς μέσον τοῦ 

οὐρανοῦ ἀπέρχεται ὀπίσω. Θερεη- 
βαΐζ: τοῦ δὲ ϑέρεος. 

ἸΝ} ἄνομβρος 5. ΟΠ ΣΕΜΕΙ 
19: ἑωυτοῦ -- ὑποδεέστερος. 

θεοῦ αδθμπρί, ἀ65 Ἀθοχὶνβ βίθῃί θεῖπὶ 
Οοιιραγαίν (α πὰ ϑιιρουϊ δεν 5. ο. 8, 
134). ννυθῆπ διδαοάν οὶ ννουάθη 50]}, 
ἀδ85 ἱσσοπά οἷπο ΕἸ σοηβομαΙς ἀδκ πὶ 
510 ἢ βϑι υβὲ γουρ ΟΠ δπδη ΘΒ] οῖβ. δὴ 

ἀθιμβθιρθη πὰ νου] θροπάθη Εἰ ἰθ ἴῃ 
μδῆθγθηι ατδάθ αἰ5. ρον] οι Που- 
γογύγ. ξἕωυτοῦ ἱπ ογρίοῖοῖ σὰ 
βϑίπϑιη σϑννμ Π]Ἰο θη ΥΥ̓ ἀσβουβίδπαθ. 

18. νενόμικα 5.2. 6. ΒΙΣΑΉΣ 
τούτων ἄἀε5 Απβοιννο δ η5. ἱπὶ 
ΟΠ 6Υ τπη4 ἀ65 ὟΥ ἀββθυπιδηϑο 5. ἴηι 
ὙγΙηΐου. 

26. 1. 
ο, 20. 

11. Νοι τὴν διέξοδον ὈΙοίθη 
αἷς Ἠάβοῦτ. αὐτῷ, νν οὔ ξωυτοῦ 56- 
ΒΟΠ ΘΌθη δύ, 

18. ὡρέων 85. 2.1 14. 
19. τῇ μέν. Βεοδομίο ἀϊς δβροι- 

βἴοῃ ἄθνὺ ϑαΐΖο. ᾿ 
91, Ῥίς Ῥγοτίε εἰ ταῦτα οὕτω 

εἶχε, ἴαθβοη δρδπα!θρίϊοιυ ἄθη ἔπ- 
αἰ ἀθυ γογαπροοαηροπθῃ ϑ' Ζ Ζι- 
βδιηθῃ, θοηβο 1 39. δ7, ἀπ οἢ ο. 48. 
5... 2. ο, 16. 

ἂν ἀπελαυνόμενος, -- ἤιε ἄν. 
Ἐθδηβο ἰ56 1191, 10 ἀδ5 ἄν Ζιιπὶ Ῥαγ- 
εἰς. Ζὰ ἄθηκθῃ, γε]. αηέθη διεξεόντα, 
ἂν --- ποιέ εν ἄν. 

αἴτιος πιϊΐ πῆμ. νυυῖδ 
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Γ1Β. ΤΙ, ΟᾺΡ. 26--:-.8 Θ᾽ 

λαυνόμενος ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ 
βορέεω ἤιε ἂν τὰ ἄνω τῆς Εὐρώπης κατάπερ νῦν τῆς Διβύης 
ἔρχεται. ̓  διεξιόντα δ᾽ ἄν μεν διὰ πάσης Εὐρώπης ἔλπομαι ποιέ- 
εἰν ἂν τὸν Ἴστρον τάπερ νῦν ἐργάξεται τὸν Νεῖλον. Τῆς αὖ- 
φης δὲ πέρι, ὅτι οὐκ ἀποπνέει, τήνδε ἔχω γνώμην, ὡς κάρτα 
ἀπὸ ϑερμέων χωρέων οὐκ οἰκός ἐστι οὐδὲν ἀποπνέειν, αὔρη δὲ 
ἀπὸ ψυχροῦ τυνὸς φιλέει πνξευν. 

Ταῦτα μέν νυν ἔστω ὡς ἔστι τε καὶ ὡς ἀρχὴν ἐγένετο. 8 
τοῦ δὲ Νείλου τὰς πηγὰς οὔτε Αἰγυπτίων οὔτε “ιβύων οὔτε 
Ἑλλήνων τῶν ἐμοὶ ἀπικομένων ἐς λόγους οὐδεὶς ὑπέσχετο εἰ- 
δέναι. εἰ μὴ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Σαὶ πόλι ὁ γραμματιστὴς τῶν ἱρῶν 
χρημάτων τῆς ̓ Αϑηναίης. οὗτος δ᾽ ἔμοιγε παίζειν ἐδόκεε φά- 
μενος εἰδέναι ἀτρεκέως. ἔλεγε δὲ ὧδε. εἶναι δύο οὔρεα ἐς ὀξὺ 
τὰς κορυφὰς ἀπηγμένα, μεταξὺ Συήνης τε πόλιος κείμδνα τῆς 
Θηβαΐδος καὶ ᾿Ελεφαντίνης, οὐνόματα δὲ εἶναι τοῖσι οὔρεσι τῷ 
μὲν Κρῶφι, τῷ δὲ Μῶφι. τὰς ὦν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου ἐούσας 

. ἥτε ἂν τὰ ἄνω -- -ὑρώπης 
τ ο. ῶ5 ἐὼν τὸ μέσοντοῦ οὐ- 
ρανοῦ. 
τῆς Λιβύης 86. τὰ ἄνω. 
4. Ἴστρον. ήοδννεσθη Ηδν. ρο- 

ταῦθ ἄθῃ ᾿βίθυ πεῖ ἄθπι ΝῚ] ζαυβᾶπι- 
τπϑηδίθι, οὐ εἰν βίοι ἃτι5. ο. 88. 

ὕθθεν θη 15ύθγ 5..Ζ. [ν᾽ 48, 
. τῆς αὔρης -- πέρι 5. ὁ. 19. 
ὍΣ κάρτα ϑϑῃῦγῦ Ζὰ ϑ'ερμέων ; 

ἀα55: οἷη Νδομάγιοκ ἀδγδαῦ ἰἰορύ, 
ἰϑτε ἀ16 Βίθ!] απρ. 

φῶ. 6 Θυθ θη 465 ΝΊ1!5. 
Ἡον. Οα. ΙΥ 14. 45 Τοπίϊαπι ααἱ 

οοἰαῦ οὐἱσὶποθ ΝΝῚ] 5. 
Ῥμαΐβαὶ. 810. ΝῚ οβδί 
ααοα ΠΟΒΟΘΥΘ τη  1τὴ 

Θαδπι οδιιδὰ5 ἤπνιϊ ρον ἰαπίᾷ 
βάθοἷα ἰα θη 5 

Τοποΐαυπιαιθ οἀραῦ. 
Ατηπι. Μασ οθ Πῖη. ΟΥρῖποβ Γοπύϊατη 

Πμὰσδῃ. 

ἜΝΙ, αὐ ταῖπὶ ααΐάθπι νἱἀουΐ βο]εῖ, ρο- 
βίουδθ ἀποααθ Ἰῳπογδθιπί δοίαίοβ. 
Αὐοῖ δ οθαυν 501} {6 ροραρὲ Βαθεη: 

ΞΡΘ5 50 τὰϊῃὶ οογία νι άθηαϊ ΝΙΪΪὰ- 
005 Τοπίοβ, ὈΘΙΠα τὰ οἶν! 6 γϑ! πα αδιη. 
γοη ἄδῃ Θαθι θη ἀθ5. νυθίβϑβϑϑῃ 

ΝΙΙ, ἀθ5 Βδῇῃν οἱ αὐῖαα, ἀ65 οἱσϑηύ- 
Ποῖιθπ Ἠαιρίαβδβοθ, βαῖς 45 Ὑγονί 
ἄθ5 Απιιαΐδη. ΠΟΘΙ Οΐδ νὸν νΥΘηΪρ 6 
Ψαῦγθη : πϑαίθ ἰοὺ Βοκαηπί, 4855 ἄθυ- 
56 ]|06 οἷπ ΑὈἤπδα 668 ΝΠ Ζᾶβδ65 ἰδ. 

ΤΠ ον ἄθη δπάργθη 6 ]]Θηϑίγοτϊῃ 8. 
2:0. 22. 

8. ταῦτα μέννυν ἔστω. Αεδη- 
[ἰὸς Βογπι ἀθ5 Τὐεθουρδηρθ 5. 1 140 
Ἐππάο. ; 

11. γραμματιστής. εν Τδπι- 
ΡΘΙβοβγοῖθθι γᾶν οἷ πθ ἀθὺ ἃπρθβθῆη- 
βίθῃηῃ ΜΠ ρΊΙΊΘαο ἀοΓΡ ἄρσυρθβομθη 
Ῥυϊθοίθυ θ ποββϑοπβομαίίθη. ἔν Παίίε: 
416 Ηϊου συ ρΡ Βοπβο με θη, Το πιρεὶ- 
Ῥαιίοπ, 18 πα οδυθυηθθαπροπ Ζὰ ὃ6- 
ΒΌΓΘΘΗ : 5. Ο. δὴ. Ἰὼ οὗλον 

12. Αϑηναίης. Νεούδίαπάθπ ἰδέ 
ἀϊς ἃσυρί. Θοὐίμοιι ΝΝειίι, ἀϊθ νοΐ 
ἄθη ρυϊθοββοῆθη ΒΟΥ ΓΘ 6 Π6ν πὶ. πιῖε 
ἀδὺ Αἰμϑπο ἰάθη ποῖϊουῦ ννασάθ. 51α 
γγγάθ Πα παρ βἤ σΒ 6 ἢ ἴῃ δ'αῖὶθ νθυθιγέ. 
ὕσθου ἴπτθπ Οα!ώ ὙΡ]. ο. θ2. 

18. οὔρεα ἐς ὀξὺ τὰς κορυφὰς 
ἀἄπῃγῳ͵ ἐναὰ γ8]. ΝῚ 64 κυρβασέας 
ἐς ὀξὺ ἀπηγμένας ὀρϑὰς εἶχον. 

14. ὕεθον 5 δὴ 6 ὑπ ΕΠ] Θ ΡΠ ἂπ- 
Ὁ 6 55 Ζ.. 6. 1ν 

τῆς Θηβαΐδος. Μὶιὶ ἄθπι Ναπιθι: 
ΤΠΟΌα δ νναγσάρ ΟὈογᾶσυρίοη Ρε- 
Ζοϊομπθύ. Ὗβὶ. ὁ 1, 

10. τὰς ὧν δὴ πηγὰς -- θέειν, 
Ἄοη ἄθν αταπαϊ!οβι κοῖς ἀἴθδον Αη- 
βἰοαῦ Παίίε βίοι θυ, βοίρϑε ἀθουζθισέ, 
ἀὰ οὐ δῖ5 ΕἸδρμαπίϊπε βϑ δύ βϑκοιῖι- 
ἸΠΘ ἢ ννν (5. ο..390). ΥΕ1]. Ἐπ] θέα; 
5.3. Ῥαδμογ: οὗτος ἔμοιγε παίξειν 
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ἀβύσσους ἐκ τοῦ μέσου τῶν οὐρέων τούτων ῥέειν. καὶ τὸ μὲν 
ἥμισυ τοῦ ὕδατος ἐπ᾿ Αἰγύπτου ῥέειν καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον, 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἥμισυ ἐπ᾿ Αἰϑιοπίης τε καὶ νότου. ὡς δὲ ἄβυσσοί 
εἰσι αἵ πηγαί, ἐς διάπειραν ἔφη τούτου ἹΨαμμήτιχον “ἰγύπτου 
βασιλέα ἀπικέσϑαι. πολλέων γὰρ αὐτὸν χιλιάδων ὀργυιέων 
πλεξάμενον κάλον κατεῖναι ταύτῃ καὶ οὐκ ἐξικέσϑαι ἐς βυσσόν. 
οὕτω μὲν δὴ ὁ γραμματιστής, εἰ ἄρα ταῦτα γενόμενα ἔλεγε, 
ἀπέφαινε, ὡς ἐμὲ κατανοέειν, δίνας τινὰς ταύτῃ ἐούσας ἰσχυρὰς 
καὶ παλίρροιαν, οἷα δὲ ἐμβάλλοντος τοῦ ὕδατος τοῖσι οὔρεσι., 
μὴ δύνασθαι κατιεμένην καταπειρητηρέην ἐς βυσσὸν ἰέναι. 

2Θ᾽ Ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυϑέσϑαι, ἀλλὰ τοσόνδε μὲν 
ἄλλο ἐπὶ μακρότατον ἐπυϑόμην, μέχρι μὲν Ἐλεφαντίνης πόλιος 

αὐτόπτης ἐλθών. τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου ἀκοῇ ἤδη ἱστορέων᾽ ἀπὸ 

᾿Ελεφαντίένης πόλιος ἄνω ἰόντι ἄναντές ἐστι χωρίον᾽ ταύτῃ 

ὧν δεῖ τὸ πλοῖον διαδήσαντας ἀμφοτέρωθεν κατάπερ βοῦν 

πορεύεσθαι ἣν δὲ ἀπορραγῇ. τὸ πλοῖον οἴχεται φερόμενον 
ὑπὸ ἰσχύος τοῦ ῥόου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτό ἐστι ἐπὶ ἡμέρας 
τέσσερας πλόος, σκολιὸς δὲ ταύτῃ, κατάπερ ὁ Μαίανδρος, 
ἐστὶ ὁ Νεῖλος" σχοῖνοι δὲ δυώδεκά εἰσι οὗτοι, τοὺς δεῖ 

τούτῳ τῷ τρόπῳ διεκπλῶσαι᾽ καὶ ἔπειτεν ἀπίξεαι ἐς πεδίον 

ἐδόχεε. θυ Ῥυϊοϑίδυ. μαίίβ μίου πῖομέ 12. ἐπὶ μακρότατον γα]. 11τ| 
βουνοὶ ἀ16 Θα6116 465 ϑ' γοπὶ5 815 νἱδ]- ὅσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἶμι ἐπὶ μα- 
τ ἢγ ἄθη ἀπίδηρ βθῖποϑ ἘΠ πβίγοπιθ ἢ 5 
πᾶ Αδρυρίθη νουβίδ πάθη: 5. ὁ. 17. 

4. Ψαμμήτιχον δι. 9. 
6. κάλον αὐίβοῦ ὁ 5. 14]. 5..4.1|. 
{. εἰ ἄρα νγεπη υυϊάθγ πιοῖπ Εν - 

υυδυίθῃ. 
ταῦτα γενόμενα 815 1η ΥΥ δὴγ- 

Βεῖ6 σεβομθμθης. 
8. ὡς ἐμὲ κατανοέειν 5. ζ.ὁς.64-: 
δίνας τινὰς. Ῥογτέ νΥᾶγ πβϑιῃ!]ο ἢ 

ἄδγὺ σΖϑιῃπία ἀπά Ἰοίχζίς Καίαγγακί, ἀθὺ 
5'οἢ νοῦ ἄθη Οτδηϊίε βθη Ζυυῖβομθη 
ἄδπ [πϑοὶπ ΕἸορμαπέϊπα ἀπά ῬΆὨΙ 86 
Βογα ϑιγζίθ, 
ὈΠῸΝ δ .5..2. ὃ: 12. 
ἐμβάλλοντος 50. τὴν καταπει- 

ρητηρίην (8. ὁ. δ). 
10. δύνασθϑ'αι δῦ ΡΠ πρὶσ το 

ἀπέφαινε. Βεοδοϊιίε ἀδῃ ΘΟ 56] ἀθὺ 
Οοπρίγποίίοη 80 ἀπέφαινε. 5.1139. 

ΘΣ «ΠΣ ἀλλὰ τοσόνδεμέν. 5. 
2. ο. 30 Απίαπρ. ἀλλά-- μέν (Ξε μήν) 
ὙΥ16 ὁ. 20. 

κρότατον ἐξικέσϑαι ἀκοῇ. 
ἐπὶ μακρ. σοιοτέ ζὰ τοσόνδε πὰ 

Βοζίθηύ βίον δὰ ἄϊδ 1μ8ησε. ἀθ5 
Ἀδαπιβ, πἰοιύ δαΐ ἀϊα ἄἀθν Ζεϊς. 

18. αὐτόπτης. Ῥαγαιδ ογμθι!ε, 
ἀδ55 Ηϑσυ. βϑὶ δύ 15 Ἐ]θρ ἢ απίϊπα δ - 
Κοπηπιθη : 5, ΕἸη]οἰταπρ δ ὃ. 
τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου 5. 4. ο. 14. 

14. ἄνω ἰόντι 5. 2. ο. ἴ. 
15. διαδήσαντας πᾶπιϊ, τινὰς, 

5.2.0. 34 Απῇ, ὅὰ Βοϊάδη ϑοιίθη 
(δια) απο πάθη“. 

10. ἀπορραγῇ 50. ὁ καλος, νγᾶϑ 
805 διαδήσαντας Ζὰ δπίηθιπιθη ᾿ἰδῦ, 

17. τὸ δὲ χωρίον νου ΕἸορπδη- 
(ἴ1ὴ6 δ Ζὰγ [πϑεὶ] Τδοϊοιηρδο, 5. 
ἀπίθῃ, 

18. Μαίανδρος νγᾶὰῦ δθίπογ 
Κυϊιπαηροη νοῦσοι ἱπὶ Αἰζογέυτῃ 
βρυουν ὅσ αΠ1ο , 

0. τούτῳ τῷ τρύπῳ 
διαδήσαντας τὸ πλοῖον. 

ἢϑ πὶ}. : 
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118, 1, ΟΡ, 29---80. 7 

λεῖον, ἐν τῷ νῆσον περιρρέει ὁ Νεῖλος᾽ Ταχομψὼ οὔνομα 
αὐτῇ ἐστί. οἰκέουσι δὲ τὰ ἀπὸ ᾿Ελεφαντίνης ἄνω Αἰϑίοπες 
ἤδη, καὶ τῆς νήσου τὸ ἥμισυ, τὸ δὲ ἥμισυ Αἰγύπτιοι. ἔχε- 
ται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, τὴν πέριξ νομάδες Αἰϑίοπες 
νέμονται. τὴν διεκπλώσας ἐς τοῦ Νείλου τὸ δέεϑρον ἥξεις, τὸ 
ἐς τὴν λίμνην ταύτην ἐκδιδοῖ᾽ καὶ ἔπειτεν ἀποβὰς παρὰ τὸν 
ποταμὸν ὁδοιπορέην ποιήσεαι ἡμερέων τεσσεράκοντα᾽ σκόπελοξ 
τε γὰρ ἐν τῷ Νείλῳ ὀξέες ἀνέχουσι καὶ χοιράδες πολλαί εἰσι; 
δι’ ὧν οὐκ οἷά τέ ἐστι πλώειν. διεξελϑὼν δὲ ἐν τῇσι τεσσερά- 
κοντὰ ἡμέρῃσι τοῦτο τὸ χωρίον, αὖτις ἐς ἕτερον πλοῖον ἐμβὰς 
δυώδεκα ἡμέρας πλώσξεαι; καὶ ἔπειτεν , ἥξειρ ἐ ἐς πόλιν μεγάλην, 
τῇ οὔνομά ἐστι Μερόη. λέγεται δὲ αὕτη ἡ πόλις εἶναι μητρό- 
πολις τῶν ἄλλων Αἰϑιόπων. οἱ δ᾽ ἐν ταύτῃ Δία ϑεῶν καὶ 
Διόνυσον μούνους σέβονται, τούτους τε μεγάλως τιμέουσι, καί 

σφι μαντήιον Ζιὸς κατέστηκε. στρατεύονται δ᾽, ἐπεών σφεας 
ὁ ϑεὸς οὗτος κελεύῃ διὰ ϑεσπισμάτων, καὶ τῇ ἂν κελεύῃ, ἐκεῖσε. 
᾿4πὸ δὲ ταύτης τῆς πόλιος πλώων ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἄλλῳ ἥξεις ἐς 80 
τοὺς αὐτομόλους, ἐν ὅσῳπερ ἐξ ̓ Ελεφαντίνης ἦλϑες ἐς τὴν μη- 
τρύπολιν τὴν Αἰϑιόπων. τοῖσι δὲ αὐτομόλοισι τούτοισι οὔνομα 
ἐστι ᾽᾿ἀσμάχ, δύναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσ- 
σαν οἱ ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς παριστάμενοι βασιλέϊ. ἀπέστησαν 

1, Ταχομψὼ οὔνομα. 4556 108 
Αβυπάθίοπ θεῖ οὔνομα 1 Τ1. Ὀϊ656 
1π56] 1ϑύ βαιηῦ ἄδπὶ ἱπὶ ἔο]σοπάθῃ ογ- 
υϑ ἢ πίθῃ 366 υϑυβοι νυ ἀπάβῃ ; 516 ἰὰσ 
ΠΔΟΝ ἀοΥ Απρᾶθθ 465 Ρέοϊθιηδθιιβ 
5.4 ΠΠ6ἢ γοπ ῬΉΙΪδ6. 

» 

ο" 8. ἔχεται, 80 οὗ ἐχόμενοι 
ὕμουροι 1 34. Κ5.. Ζ. ο. 15. 

12. ερόη. ετος νυδι αἰβὸ γὸπ 
ἙἘΠΟρΒαπίϊηθ ποὺ Ηδγοάοίβ. ἀπρᾶθα 
12 σχοῖνον (Ζὰ 6 60 ϑέδαϊ6Π), 40 
αρουθῖθοη (Ζι 716 200 ϑιίδά. ΠΟ ἢ 
ΤΥ 101) 12 Ῥαροίληγίθπ (Ζα 16 ὅ40 
ϑίδά, ποῖ ο. 9), 8150 ἴῃ ϑ'αππιηὰ ρ6- 
ὅθ 18000 ϑίδά,, ἃ, ἢ. οἴννα 525 Μεὶ- 
ἴδῃ οπίογπί. Μ θυ 96 νγᾶγ αἴδ Ηδαρίύ- 
βίδαίύ ἀθθ τὑταϊΐθη ἄ{(πὶορ᾽βοῆθη 
Ῥυϊοβίθυβίδαίβ Μίδυοθ, ἀδὺ γὸπ ἄδπ 
ΑἸέοπ δἷβ. 1π86] θδζϑίομπθί νγαγάθ, 
ὝΥΘΙΪ ΟΥ σοὺ ἄθπὶ ΝῚΪ ὑπᾶ ἄδεπι οἷη- 
Ζίσϑθπ Ζαἴιι55 ἀθϑθθίθθη, ἄθπι Αἴθατα, 
ὉΠΊΒΟΒ] 586, δὰ ἀ6Υ ᾿ἰρυ βόα Βοἶτα 
γοπ στοββοπ, ϑαπαπρσοϊη, δὰ ἀ6Γγ 
ΔΥΔΡίϑομθπ σοι ξογ δα πάθη Βεγρ- 
ΔΟᾶπσοη ἀπιροῦθῃ ᾿ἰϑῦ. ἤθυβ 6 Ἰὰρ 

ἴπη πϑαύσοπ ϑθππδᾶῦ, πίοι νοὶ νὸπ 
ἀογ Ἰοὐχῖσοπ ϑίδαύ ϑομθπαὶ, 

14. μούνους 16 Απρᾶρθθ Ηογ., 
4855 5106. ΠῸΓ Ζνύϑὶ Οὐίίου δϑ(ίοπ, 
αἴθ ἴῃ σΊΟΒΒΟΓ Ὑουθσαην οἰάπάεπ, ᾿ 
Ζεοὺ5 (ἀπο) ὑπὰ ΊοπΥ 505 
(Ο511}15), υπᾶ ἀ855 5ῖ6 'ἱπ ἄθῃη Καὶδρ 
σῦροῃ, ννᾶπη ἀπὰ ννυομῖη ἢ ποπ ἀ6Γ 
ογβίθ αοὐύ ἄστοῦ ϑργάομθ θϑίθῃϊο, 
ἀδαϊοῦ δὰ δἴηθπ πη] οἤθη Ῥυϊθβίογ- 
βίαδί νυῖθΘ Απιπηοηΐϊιπι ἴπ ἀθὺ Οᾶβ6 
ϑίνδι. ῖς Μδομύ ἀθὺ Ῥυϊθϑύθυ νυδν 
ἴῃ Μεγοῦ οἷπθ διιββογογάθη!οπε. 
16 νυδῃ!ίθη ἄθη Κοπὶρ δι ἸΠΓΘΥ 
ΜΙ: σοῆθὶ δύ ᾿ἢ ποὺ πἰομῦ νυϑίθυ, 
50 ᾿ἴθϑβθη 516 ἵδη ἀπγο ἢ οἰπθη Βοΐθη 
ΒΆΡ6Π, 6Υ 5016 βίθυθϑμ, 4δ5 βϑὶ ἢ ποπ 
νου ἄρῃ Οδίξζογη δηρσοκιπαϊσέ τππᾶ 
ὮΡΟΥ εἷπ αδθρθοί ἄθὺ {{π50ργΡ] 1οἢ δ π 
ἀνθ βἷοι. Κοὶη (θυ ΠΟΘ 16 πιδὶβ 
᾿ϊπν ορϑθύζθῃ. 

80. 30. ἄσμάχ. Ναοῖ Βταρβοῖ 
υνῖγὰ ἴῃ ἀ6γ Ηϊθγοσὶ νΡ Θμβο γα ἀἃ5 
Ὁ 10 ἢ πη Κα Ηδπα Β οἴϊπάδπ ἃ εἷς 
ἄσγον ΑΘ ΜΔΗ ΜΡεζοϊομποί. δύναται 
ΞεΞ προς 
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δὲ αὗται τέσσερες καὶ εἴκοσι μυριάδες 4ἰγυπτίων τῶν μαχίμων 
ἐς τοὺς Αἰϑίοπας τούτους δι᾽ αἰτίην τοιήνδε ἐπὶ Ἱθαμμητίχου 
βασιλέος φυλακαὶ κατέστασαν ἔν τε ᾿Ἐλεφαντίνῃ πόλι πρὸς 41- 
ϑιόπων, καὶ ἐν ΖΔάφνῃσι τῇσι Πηλουσίῃσι ἄλλη πρὸς ᾿ραβίων 
καὶ Σύρων. καὶ ἐν Μαρέῃ πρὸς “ιβύης ἄλλη. ἔτι δὲ ἐπ᾽ ἐμεῦ δ 
καὶ Περσέων κατὰ ταὐτὰ αἱ φυλακαὶ ἔχουσι, ὡς καὶ ἐπὶ Ψαμ- 
μητέχου ἤσαν καὶ γὰρ ἐν ᾿Ελεφαντίνῃ Πέρσαι φρουρέουσι καὶ 
ἐν Ζάφνῃσι. τοὺς ὦν δὴ “4ἰγυπτίους τρία ἔτεα φρουρήσαντας 
ἀπέλυε οὐδεὶς τῆς φρουρῆς" οἱ δὲ βουλευσάμενοι καὶ κοινῷ 
λόγῳ χρησάμενοι πάντες ἀπὸ τοῦ Ψαμμητίχου ἀποστάντες 
ἤισαν ἐς Αἰϑιοπίην. Ψαμμήτιχος δὲ πυϑόμενος ἐδίωκε᾽ ὡς δὲ 
κατέλαβε. ἐδέετο πολλὰ λέγῶν καί σφεας ϑεοὺς πατροΐίους 
ἀπολιπεῖν οὐκ ἔα καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας. τῶν δέ τινα λέγεται 
δέξαντα τὸ αἰδοῖον εἰπεῖν, ἔνϑα ἂν τοῦτο ἢ: ἔσεσϑαι αὐτοῖσι 

ἐνθαῦτα καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας. οὗτοι ἐπείτε ἐς «“ἰϑιοπίην 

ἀπίκοντο, διδοῦσι σφέας αὐτοὺς τῷ Αἰϑιόπων βασιλέϊ. ὁ δέ 
σφεας τῷδε ἀντιδωρέεται᾽ ἦσάν οἱ διάφοροί τινες γεγονότες 
τῶν Αἰϑιόπων᾽ τούτους ἐκέλευε ἐξελόντας τὴν ἐκείνων γὴν οἱ- 
κέειν. τούτων δὲ ἐσοικισϑέντων ἐς τοὺς “ἰϑίοπας ἡμερώτεροι 
γεγόνασι Αἰϑίοπες ἤϑεα μαϑόντες Δ4ἰγύπτια. 20 

Μέχρι μέν νυν τεσσέρων μηνῶν πλόου καὶ ὁδοῦ γινώσκε- 
ται ὁ Νεῖλος πάρεκ τοῦ ἐν 4ἰγύπτῳ ῥεύματος. τοσοῦτοι γὰρ 

15 

91 

τ “ ε , - ΄ ᾿ . 
1, αὗται (ἀν οὐτοι) ἰδύ δα θ]θοί. καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας. ἴὰ 

 Βεοδομίς αἸ6 ΚανΖθ (65 Αὐβάτγμοᾷκβ. 
Ζννεὶ ϑᾶνζε 5ἰπά ἴῃ οἴη θη Ζ.581Π}- 
ἸπθηβθΖοθθη: οὗτοι; ΟἿ ἀπέστησαν, 
ἦσαν μυριάδες, νγοτπδοἢ ἀδ5 Θαθ]6οῖ 
οὗτοι νοὶ ἄθπι Ῥυδαϊοδί μυριάδες αὐ- 
{γδ ῃ]οσύ ἰβύ. 

οἵ μάχιμοι αἷς Κυϊερονκαβίθ 46 
Αερυρίο: 5. 2. 9. 104, 

ὃ. ἐπὶ Ῥαμμητέχου β. ἀθΘΥ ἀὰ5 
ἰειπρόχαὶο ἐπί 5. Ζ. ο. 4. 

4, Ῥαρῆπδε ἰὰσ πίομέ νυοῖύ νοπὶ 
Ρδἰαϑίβοπθη Ηδαυρίαγηι ἀθ5 ΝῚ]5: ἀθοὺ 
Μαγβϑᾶ 5, Ζ. ο. 18. 

ὅ. ἐπ᾽ ἐμεῦ 5, ΣΦ: ὦ: 
ὃ, κατὰ ταὐτὰ --- ἔχουσι -ΞΞ 

οὕτω ἔχουσι. ὙΥΊΪα ποῖ ἄθπ Αἄνευρ 
80 Βηάεύ 510} δον ἔχειν δέθον. πιῖέ 
εἰπεῖ Ῥγδθρ. ππᾷ ἴἤγοπὶ Οὐδαβ: ν6}. 1 
19. 

18. οὐκ ξἕα ἀἰϊοϑοπαάοθαῖ; 
Ὑ 86. ὟἹ 109. 

υυὶθ ἩΪΘΥ 

ἀἴοθοῦ εγθιπάπησ το] ἀν ΑὙΕΚοὶ 
δον ΘΠ Ἰοἢ, νυῖθ ἀοἢ ἴπὶ δα πο θη, 

18. τούτους ἰδὲ ΟΡ͵δεοῦ Ζὰ ἐξε- 
λόντας; Ζὰὰ ννυϑίοιθπι αἰ ϑαθ]θοξῖ 
Αἰγυπτίους δὰ ἄδσπκοπ ἰδέ. 240000 
ΜΙ πη διι5 ἀον Κυϊθρογκαβίθ ὑνδύθῃ 
ποι Αθίμορίοπ διιβσονναπάθγε ἀπά 
γνογργοϊ(οίθη ἄσυρίϊομθη Οὐἱὲ ἀπά 
(οὐξοονθγθσαπρ απίου ἄθπ νυ! δη 
ἘΠϊΠροθοῦπθπ. ..Δίαποιιθ τοὺ 76 Π8π 
τἄτπς ! Βα ίθη Τἐπνρο! σϊππ πιο σε ϑ8α- 
Ιδπ, Βαϊ νουνν ἐξογίθη Ῥυταπιΐάθη ἴῃ 
Μεῖος τηῦροη νοὸπ ἴθπθὴ Απδυύδη- 
ἀφύοσπ που πγοπς. 16 δ ογδη]αβ- 
Βα πη, ἀδΥ Αασιναμάογαπβ ὙΥΔΥ ἀδγ 
ΟὙτΟῖ! ἀθ5 ἌοῖΚα ἄθεον αἴθ Βενοῦζα- 
σαπρ ἀογ τοιάδ ἀπτγοῖ Ῥβδιηιηδ- 
τίοῖι, ἄθη ΟΥθομοηγοαπά. 

50. ἤϑεα πιοῦϑ8 8 πὸ ο, 8, 98, 
θεν ἴ 1Τῦ ΟΝ πβἰἴΖα. 
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συμβαλλομένῳ μῆνες εὑρίσκονται ἀναισιμούμενοι ἐξ ᾿Ἔλεφαν- 
τίνης πορευομένῳ ἐς τοὺς αὐτομόλους τούτους. ῥέει δὲ ἀπὸ 
ἑσπέρης τε καὶ ἡλίου δυσμέων. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε οὐδεὶς ἔχει σα- 
φέως φράσαι᾽ ἐρῆμος γάρ ἐστι ἡ χώρη αὕτη ὑπὸ καύματος. 32 
᾿Αλλὰ τάδε μὲν ἤκουσα ἀνδρῶν Κυρηναίων φαμένων ἐλϑεῖν 
τε ἐπὶ τὸ ἄμμωνος χρηστήριον καὶ ἀπικέσϑαι ἐς λόγους Ἔτεαρ- 
χῷ τῷ ᾿Δμμωνίων βασιλέϊ, καί κῶς ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσϑαι 
ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ οἷδε τὰς πηγάς, 
καὶ τὸν ᾿Ετέαρχον φάναι ἐλϑεῖν κοτὲ παρ᾽ αὐτὸν Νασαμῶνας 
ἄνδρας. τὸ δὲ ἔϑνος τοῦτο ἐστὶ μὲν “ιβυκόν., νέμεται δὲ τὴν 
Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ ἐπὶ πολλόν. 
ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ εἰρωτεομένους, εἶ τι 
ἔχουσι πλέον λέγειν. περὶ τῶν ἐρήμων τῆς Ζιβύης, φάναι παρὰ 
σφίσι γενέσϑαι ἀνδρῶν δυναστέων παῖδας ὑβριστύός, τοὺς ἄλλα 
τὲ μηχανᾶσϑαι ἀνδρωϑέντας περισσὰ καὶ δὴ καὶ ἀποκληρῶσαι 
πέντε ἑωυτῶν ὀψομένους τὰ ἐρῆμα τῆς Λιβύης, καὶ εἴ τι πλέον 
ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων. τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν 
κατὰ τὴν βορηίην ϑάλασσαν ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἀρξάμενοι μέχρι Σο- 

λόεντος ἄκρης, ἢ τελευτὰ ταὐτατῆς Διβύης, παρήκουσι παρὰ πᾶ- 

σαν ΔΜέβυες καὶ Διβύων ἔϑνεα πολλά, πλὴν ὅσον Ἕλληνες καὶ 

Φοίνικες ἔχουσι᾽ τὰ δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάσσης τε καὶ τῶν ἐπὶ ϑαάλασσαν 

Ὁ]. 1. συμβαλλομέ ἕνῳ δοιιότί εἴ τι. 1)85 ἀπ δβύϊπηπίθ Ἀεἰδέϊν ὅς, 
Ζιι εὑρίσκονται, πορευομένῳ τὰ τις (δ, τι) υυἷτὰ ἱπι Οἱ θο  βοῆθη ΒΘ ΕΣ 
ἀναισιμούμενοι. οὔξ ἄατοῖ εἴ τις (εἴ τι) νου γθίθῃ. 

ἢ. ἀπὸ ἕσπέρης τε καὶ ἡ. 11. 4 ἑ 
δυσμ. νρὶ. 1201. τῆς γὰρ ἐβύης ὰ μὲν 

κατὰ τὴν βορ. ϑαάλ. (αἰ 6 }|8πά, 
66) ,,4ἀ6 πὴ νγᾶβ ἄθβπ πογα!οῆοπ 

θῶ, 5. ἀλλὰ --- μέν. 5. 4. ο. 30. 
Κυρηναίων. Ἐρτ. ννἂγ βϑιθϑύ ἴῃ 

ΚυγοπΘ ρθνύθβθῃ, 

0. Ἄμμων. χορ. 5. ο. 42. 

9, Νασαμῶνας 5. ΤΥ 112. 

1 Σύρτιν βδζϑίοηποί πίομέ ἄθη 
ΔΙ οΥ θα π, βοπάθυπ ἀδ5 ἃπ ἄθιη561- 
θ6η ᾿ἰἰθρϑηάς 1,8πά. 

’ . . , . 

Σύυρτιος. Οδειποϊπί ἰϑσύ ΠΙΘΥ νυνὶ 
ὁ, 150 ἀϊθ σγόβθε ϑ' υγίο. 

μ Α , Ω Ὁ δ - 
ἐπὶ πολλον ννὶθ ο. ὅ ἐπὶ τοσοῦτο 

5,850 νυϑῖύ ἢϊη“΄. 

18. πλέον αἷς πιᾶπ δογοὶἐβ νυΐϑβθ. 

16. καὶ εἴ τι πλέον ἴδοιεν. 
Ὅον Βεαϊπραπροβαίζ ἰδ ἀὰ5 Ζυνεἰΐθ 
Οὐ]θοῦ ζὰ ὀψομένους, 

Καρίοηδίσιοῃ Προ π5 (ἀϊ16 Βεγρε- 
Τ61) Ἀπθο ν “΄. Ῥίεδεπ γογίθη 
Θπίβρυθομβθη. ἱπὶ ἔοϊσθπάθη τὰ δὲ 
ὑπὲρ ϑαλάσσης (δεπιεῖπ βἰπά ἀἷδ 
ὙΥΘΙΙΟΥ σνοπὶ δίθοσθ Ὁ {πὶ 'πποῦη 
ΑΥΡΙΚα ροίθραπθη ῳϑπαθυ νυῖθ Ζ, Β. 
ΒιΙοἀ ρον). 

18. Σολόεντος ἄκρης. θᾶ5 
Δ ἢ ΠΥ 48 εὐνυϑιῃπίς Ὑουροθῖγρο 
ϑΟΙοοῖΒ Ἰἰἰεσὲ ἂῇ ἀθγ γεβικίϊβις.. 
Μδυγοίδπίθπϑ; μθαίθ νυ ῃυβομοῖ Το ἢ 
ἂρ Οδπᾶη. 

40. ἔϑνεα πολλα, ναὶ. ΤΥ 108--- 
180. 

Ἕλληνες ἴπ Κγτοπο ππὰ Βαγκο. 

51, Φοίνικες πδηιϑηί οἷ ἴῃ Οατ- 
{δὰ ρο. 
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κατηχόντων ἀνθρώπων, [τὰ κατύπερϑε] ϑηριώδης ἐστὶ ἡ 4ι- 
βύη᾽ τὰ δὲ κατύπερϑε τῆς ϑηριώδεος ψάμμος τέ ἐστι καὶ ἄνυ- 
δρος δεινῶς καὶ ἐρῆμος πάντων. ἐκείνους ὦν τοὺς νεηνίας ἀπο- 

πεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδασί τε καὶ σιτέοισι εὖ ἐξηρτυ- 
μένους. ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰκεομένης, ταύτην δὲ 
διεξελϑόντας ἐς τὴν ϑηριώδεα ἀπικέσϑαι, ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἐρῆ- 
μον διεξιέναι τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ξέφυρον ἄνεμον, διεξ- 
ελϑόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ ἐν πολλῇσι ἡμέρῃσι 
ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα ἐν πεδίῳ πεφυκότα, καί σφεας προσελ- 
ϑόντας ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεύντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ, 
ἁπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας σμικρούς, μετρίων ἐλάσ- 
σονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας φωνῆς δὲ οὔτε τι τῆς 
ἐκείνων τοὺς Νασαμώῶνας γινώσκειν οὔτε τοὺς ἄγοντας τῶν 
ΝΝαασαμώνων. ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι᾽ ἑλέων μεγίστων, καὶ διεξ- 
ελϑόντας ταῦτα ἀπικέσϑαι ἐς πόλιν, ἐν τῇ πᾶντας εἶναι τοῖσι 

ἄγουσι τὸ μέγαϑος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας. παρὰ δὲ τὴν πό- 
λιν ῥέειν ποταμὸν μέγαν, ῥέειν δὲ ἀπὸ ἑσπέρης αὐτὸν πρὸς 

9 ἥλιον ἀνατέλλοντα, φαίνεσϑαι δὲ ἐν αὐτῷ κροκοδείλους. Ὁ μὲν 
δὴ τοῦ ᾿Δἀμμωνίου Ἐτεάρχου λόγος ἐς τοσοῦτό μοι δεδηλώ- 
σϑω. πλὴν ὅτι ἀπονοστῆσαί τε ἔφασκε τοὺς Νασαμῶνας. ὡς οἵ 30 

» ; ΞΕ 3 

Κυρηναῖοι ἔλεγον, καὶ ἐς τοὺς οὗτοι ἀπίκοντο ἀνθρώπους, 
5 δ γ γόητας εἶναι πάντας. τὸν δὲ δὴ ποταμὸν τοῦτον τὸν παραρ- 

μ ᾽ “ 53 "» 
ρέοντα καὶ Ἐτέαρχος συνεβάλλετο εἶναι τὸν Νεῖλον, καὶ δὴ καὶ 

1. Τ)κ5 τπιϊδβεῖρε τὰ κατύπερϑ'ε 
Βομεϊπὸ δι8 ἄδιῃ [οϊροπάθπ τὰ δὲ 
πκατύπερϑ' ε επἰβίαπαθη Ζὰ βεΐπ. 
“3. τὰ δὲ κατύπερϑ'ε τῆς ϑηρι- 
ὦδεος ψάμμος τέ ἐστι, ἀϊε δὰ- 
ἢᾶγᾶ. 

8. Εὔτ ἐκείνους ὧν Ὀϊοίοπ ἀϊς 
Ἡάρβοῖχ. ἐπεὶ ὦν. 

8. χῶρον πολλὸν ψ. καὶ ἐν 
πολλῇσι ἡμέρῃσι. Βεδομίς ἀἷ6 
ψεγδιπάμππης ἀστοῦ καί. 5. 2. ο. 112. 

» 
10. ἄπτεσϑαι-- ἁπτομένοισι 

ὃ ἐ 5. 2. ο. 14. 

18. τῶν Νασαμώνων. Βγδομν- 
Ἰορσίβοι ἐὰν τῆς τῶν Ν. 

14. διεξελϑόντας. Βεδολία αἷς 
Ἐγτννοϊίογαηρ 465 ΘῈ] οἰΒ θα ρΥυ 8, ἀἃ 
510} διεξ. βοννοὶ δῦ ἀϊβ Ἐ' ἃ ΠΥ ΘΥ, ἃ]5 
δυΐῇ ἀϊς ΘΟ οὔ ἢν θη ΒΘ Ζιθί, 

1ὅ. πόλιν νἱο!]εἰοιέ Τιπραοίυ. 
17. ποταμὸν μέγ. ἄογ ΝΙΡΕΓ 

(σου ἄθῃ Εϊηροθογθπθη 70] θὰ σο- 
πδηπΠί). 

88. 19. ἐς τοσοῦτο ἰδὲ Γὰγ ἐς 
τοῦτο :ι ἰ656ῃ. 

90, πλὴν ὅτι νεῖδ ο. 100. 
921. ἀνθρώπους θοδοβία ἀϊο 5.61- 

απ 465. Νοπιθηβ, δ νυ θ!οῖ 65. βοὴ 
4δ5 Βεἰαϊν θεσζίθέ (Αββ πη "] 10). 

929. γόητας. 855 ἀϊς Νρο ἀοΥ 
Δδαυθογοὶ ἀπᾷ ππδπομουϊεὶ Αθοσγρίδα- 
Ὀδη δὐροῦθπ δἰπά, νυϊγὰ δυοῖ ἀστοῖ 
πϑιοτο Ἀοίβδοηᾶς Ὀοβίδιρί. 
παραρρέοντα 80. τὴν πόλιν, 

δι δ, 90. 

98. συνεβάλλετο. συμβάλλεσϑαε 
οοπΐσοτο ννῖθ 1 68, {06 υ]ροπβ ἰγγίε 
αἰ ἢ Ιοσὶη Ηδρου. νυὶς ΕΠ ράσο, 
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ὁ λόγος οὕτω αἵρέει. ῥέει γὰρ ἐκ Λιβύης ὁ Νεῖλος. καὶ μέσην 
τάμνων “Ἵιβύην. καὶ ὡς ἐγὼ συμβάλλομαι τοῖσι ἐμφανέσι τὰ 
μὴ γινωσκόμενα τεκμαιρόμενος, τῷ Ἴστρῳ ἐκ τῶν ἴσων μέτρων 
ὁρμᾶται. Ἴστρος τε γὰρ ποταμὸς ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν καὶ 
Πυρήνης πόλιος ῥέει μέσην σχίξων τὴν Εὐρώπην. οἱ δὲ Κελ- 
τοί εἰσι ἔξω Ἡρακλέων στηλέων, ὁμουρέουσι δὲ Κυνησίοισι, οἵ 
ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικημέ- 
νῶν. τελευτᾷ δὲ ὁ Ἴστρος ἐς ϑαάλασσαν τὴν τοῦ Εὐξείνου 
πόντου ῥέων διὰ πάσης Πύυρώπης, τῇ ᾿Ιστρίην οἵ Μιλησίων 
οἰκέουσι ἄποικοι. Ὁ μὲν δὴ Ἴστρος, ῥέει γὰρ δι᾿ οἰκεομένης, 
πρὸς πολλῶν γινώσκεται, περὶ δὲ τῶν τοῦ Νείλου πηγέων οὐ- 
δεὶς ἔχει αμι ἀοίκητός. τε γάρ ἔστι καὶ ἐρῆμος ἡ Διβύη δι᾿ 
ἧς ῥέει. περὶ δὲ τοῦ ῥεύματος αὐτοῦ, ἐπ᾽ ὅσον μακρότατον 
ἱστορξοντα ἤν ἐξικέσϑαι, εἴρηται ἐκδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. ἡ δὲ 
“Αἴγυπτος τῆς ὀρεινῆς Κιλικίης μάλιστα κῃ ἀντίη κέεται. 

1. ὁ λόγος αἴρέει --Ξ- ταίϊϊο δυϊποῖξ, 
βυαδάοί. Εἰἶπο ἀπάθγε Βεάβαίξαπρ παΐί 
ἐἷθ ψευθίπάσηρ οἢ πὸ Αὐῖκεὶ, Κ', Ζ. 
1182. 

καὶ μέσην, καί πᾶ ΖνΥ 87 οΥΡ. 
ῥέει. 

8. τεκμαιρόμενος 
5654 π80}; Θθ6η80 1 δ7. 
τῶ Ἴστρω πδηρσύ νοπ ἴσων ΑὉ. 

8. Ζ. Ὁ. 104. 
ἐκ τῶν ἴσων μέτρων. μέτρα 

πα ἀΐϊε Επύξογπιηροῆ., Αρβίβπαθ 
θοίαον ΕἸ 556 νοπ ἴσο Μαπαάπηρεπ. 
Ἡδγν. Ὀεργπαοί βοῖπο εγπιαίαπρ, 
ἀ455 ΝΙ! ἀπᾶ ἰϑύϑυ. ἀπίου ο]θίομ θη 
Μουάϊαπθα θηίβρυϊπροπ, παῖ ταϊΐ 
ἄθῃ ἀπΖυ]!απρ]οθοπ Ονάπαάθπ, ἀ885 
θ6146 'ἱπὶ ΥΥ εβδίβῃ Θπίβρυϊηροη (δε οἱ 
31 Ἐπάς, ἃ, ἀπίρῃ ὅ οἵ Κελτοὶ οἰπκέ- 
ουσι ἔσχατοι πρὸς δυσμέων τῶν ἐν 
τῇ Εὐρώπῃ πατοιπημένων), πᾶ ἀ6Γ 
οἴη πηϊζέοπ ἀσγοῖι Εσγορδ, ἀ6Υ δη- 
ἄογϑ πιῖζίοπ ἀατοῖ Τρ θα πἰπάστοι- 
ἢϊοδδὺ (μέσην τάμνων κΔιβύην -- 
μέσην σχίζων τὴν Εὐρώπην), επά- 
ποῖ ἀδθ5 6146 ἀπίθυ ἀθπβοίθθη Με- 

ΒΟὮΙ]165- 

᾿ χιαϊάᾶποη τηϊϊπάθη (8. Ζ. ο. 84 Επα6). 
Ὁ. Πυρήνης. Ἠδτγ. 5ομοῖηέ βοὴ 

αἷς Θοπδυφαθ!ὶο δα ἀθη Ῥυγεπᾶθπ 
δεάδοιῦ δὰ βᾶθθη. Ὀϊ6 δίδάί Ῥυ- 
τθη6 ἰδὲ νυν οἢ] ΠῸΥ εἷπ Μ|Ιβνουβίδπα- 
πἰβ [ἂν ἀὰ5 αθθῖγρο, 

θ. ἔξω Ἡρακλέων στ. 
πίον ΚΙαΥ, ον Ἦον. 

ἘΠ ἰδὲ 
δὴ ἀϊε Κοεϊίθη 

ἢ 
δν- 

γοη ῬΥΘο θθυῖθη ἀπα ΥΥ οδίρ] θη ἐπ 
ἀογ Νᾷπο ἀοὺ Ῥυγθοπᾶθῃ οὐθὺ Διο ἢ 
8Ππ 416 ΒΘννΟΝ ΠΟΥ 465 Αἰίθη [μαθ1{8- 
πῖθη, ἀϊθ γορ ϑίγσαθο βρη! !5 Κεὶ- 
θη δαπαππί νυθγάθη, ἀθηκύ. 

ὕπερον ἀϊθ Κελτοί ἀπά Κυνή- 
σιοι νδῖ. ΓΝ 49. 

9. ῥέων. Τῃ ἄδη Ηκπαήβοβυϊέοη 
δύ αἷς ἘἈΘΙμοπέο!ρο ἋοΥ Δ ουίβ αἴοθβο: 
τεῖ. δὲ ὁ Ἴ. ἐς ϑαλ. ῥέων τὴν τοῦ 
Εὐξ. πόντου διὰ πάσης Εὐρώπης. 
ὙΥ1Θ ἴπὶ Τοχί ἀϊθ Ὑνγογίθ βίοι ἔο!βεπ, 
1ϑύ τελευτᾷ πιὸ ἐς ϑαλ. Ζὰ γευθίη- 
ἄδη: ,“ϑέων σομοτγύ πὰ Ζὰ διὰ πάσης 
Ἑὐρώπης. 

ἸἸστρίη, δίαδί ἂπ ἄον Καβίς ἀθγ 
Ῥορταάβονα, δα ἢ ννο] Ἴστρος (7εὑί 
Ἰϑίθυϑ) βοπαππέ. 

84. 18. ἐπ᾽ ὅσον μαπκρότ. 
ἐξικέσθαι γ5]. ΕἼΤΙ, νγο [ἄν ἕστο- 
ρέοντα (56. ἐμέ) ἦν ΣΝ ἀϊδ Βεϊάθη 
δ] δἰ ομ θαἀθιζοιάθῃ Αυδαάγίοκε ἀκοῇ 
δυνατός εἶμι 510} πάθη, 
ὕπ θοῦ μακρότατον νοὶ. 

5. 26, 12. 

ἼΘΣ 1)μάλιστά κῇ »αηροίδ γί ’τ- 
τηϊίϊογ ἀντέη. Ῥοοῖ δύ ἀἴθθ68 ,.π- 
σοίδηχος φίθπι ον νυοὶῦ Ζιι ἕαβθοπ, ἀἃ 
ἀὰ8 θεγρῖρε ΟἸΠ] οἴθη νυθῖίου δβ τοῖν 
ἰἰερί. 6]. Π 149 ἐν γὰρ μέσῃ τῇ 
λίμνῃ μάλιστά κῃ ἑστᾶσι δύο πυρα- 
μΐδες. ΑΦΒη]. ο. 180. 

οὐ Ὁ 



39 ν ΠΗΞΕΚΟΡΟΤΙ 

ϑεῦτεν δὲ ἐς Σινώπην τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε ἧἡμε- 
ρέων ἰϑέα ὁδὸς εὐξώνῳ ἀνδρί ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἴστρῳ ἐκδι- 
δόντι ἐς ϑάλασσαν ἀντίον κέεται. οὕτω τὸν Νεῖλον δοκέω διὰ 
πάσης τῆς Λιβύης διεξιόντα ἐξισοῦσϑαι τῷ Ἴστρῳ. Νείλου μὲν 
νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσϑω. 8 

ἜΡΧΟΜΑΙ δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι 
πλέω ϑωμάσια ἔχει ἢ ἄλλη πᾶσα χώρη καὶ ἔργα λόγου μέξω 
παρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην᾽ τούτων εἵνεκεν πλέω περὶ αὐτῆς 
εἰρήσεται. Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἔτε- 
θοίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἵ ἄλλοι πο- 
ταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι ἐστή- 

σαντο ἤϑεά τε καὶ νόμους, ἐν τοῖσι αἷ μὲν γυναῖκες ἀγοράξουσι 
καὶ καπηλεύουσι, οἵ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴκους ἐόντες ὑφαίνουσι" 
ὑφαίνουσι δὲ οἵ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠϑέοντες. “ἰγύπτιοι 

“90 

«ες 5: 

ῶ. 2) ἐϑέα ὃδος. ΚΙΗΙΚΙοπ ἀπά 
ϑ΄ῖπορε ᾿ἴοσαδπ Δ] τ αϊηρθ ἀπίου ἄθπι- 
5606 η Μουϊάϊδη. 

8) ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἴστρῳ 
ἐκὸ. -- ἀντίον κέεται ἰδὲ πἴοπ 
σοπδὰ τἱομίρ, ἀα αἀἴΘ θοπϑιυιηῖ- 
ἀὰαπρ δἰηῖσο αὐδάθ νυθϑυ! ον Πἰορί. 
Ὅξθου ἄθη Ἰϑίϑυ 5. Ζ. ἡ 48. θὰ 
αἷἰδο Αππϑῆτηθ 1) ἀπά 3) ὑπρϑηδὰ 
5διἰηά, 50 Κοηπία δίιοὴ ἋοΥ Βδννοῖὶβ, 
4685 Ν1]- υπὰ Ἰλοπαιτηϊ πάπηρ ππίρυ 
ἀθιπβθῖθοη Μ ον αἴδη Πἰθρθη, πιοῃῦ σὸ- 
τππρθη. 

εὐξώνῳ ἀνδρί νεῖδ ἴον 1 72, 
ΟἾπΘ ἀνδρί Ι 104. 

8. ἀντίον κέεται --Ξ ἀντικέε- 
ται, ἄδῃον τοῖξ Ὀδίϊν ψουθαπάβδῃ, 
νυᾷ ΠΥ 6 Πα οΌΘη ἀντίη [ν 9 ἢ} Ζζὰ ἴαβ- 
56η πὰ ἀδῃοΥ τϊύ Οἰδποίϊν νουθαπ- 
ἄθπ ἰδ. 
οὕτω τὸν Νεῖλον -- ἐξισοῦ- 

σϑαι τῷ ἼΙστρῳ.-- διὰ πάσης 
Εὐρώπης διεξιόντι, πα! οι ἴμ δ ὺ 
Ἀϊοδίαπρ 465 αἴθ ἀπά ἴπ ἄδη πἢ- 
6 ἀθηηβθιθοπ Μουϊἀϊδη Πορϑηάθη 
ΦύΘΠ]επ: Υ6]. ο. 88 τῷ Ἴστρῳ ἐν τῶν 
ἴσων μέτρων ὁρμᾶται. 

8ὅ. 6. ἔρχομαι--μηκυνέων, 
85. 2 ο. 11 ἔρχομαι φράσων. 
ἴ. ἔργα λόγου μέξω νεῖ]. ο. 148 

υ. ὙΠ 147 --- μέξω ἢ ὥστε λέγειν. 
8. πρός ,,ἴπ δ εγροίοϊοι ταὶθς. Υ]. 

ο.. 180. 
9, οι ἀου μοθοηβνν οἶβο, ἄθη 

Θιτίοπ, ἄθπι αδύίζοτν θη ἀπά 

ἄδθη ἈδΙ σ᾽ οπβροργδα θη ἀδΥ 
Αορυρύϑθυ. 

10. ἀλλοίην ταῖὸ Γοϊρεπάθπι ἡ ἧ. Ζαὰ 
ἄδθιν [οϊσοπάθη Νοιηϊπαύν (οἵ ἄλλ. 
π.). ἀδν δῆς 50 ἴῃ υροομα πρ8- 
βᾶξΖθη βίθῃξ, πιὰθ5 45 δύ πὶ Π ηϊξ, 
5 ἄθιη Ῥαγίϊο. εγσᾶπζί νυθγάθηῃ. 

11. τὰ πολλὰ πάντα νϑῖ]. 1 308. 
δάνθυθία! -ς ἔαϑέ ἴπ δἰίθη ϑοκθη. 

ὕπτρου ἔμπαλιν 5. Ζ. ο. 19. 

12. ἤἦϑεα τπογθ5; τυρὶ. ο. 80. 

18. ὑφαίνουσι. Ῥδπδοῖ Βορἢ, 
Οε4. Οο]. 981. 
. , 
Ω, πάντ᾽ ἐκείνω τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ 

νόμοις 
’ Γ 

Φυσιν κατεικασϑέντε καὶ βίου τρο- 
΄ 

φας. 
9 » , ΄ ν ἽἍ ᾿ 

Εκεῖ γὰρ οὗ μὲν ἄρσενες κατὰ 
στέγας 

- ο - ΓΟ ΄ 
Θακοῦσιν ἱστοργοῦντες, αἵ δὲ συν- 

ψνομοι 

Τάξω βίου φλλοχα πορσύνουσ᾽ 

Υ81. ἀαϑθσθῃ ΤγοτΝ Π. Ἱ 490. 
Εἰς οἵκον ἰοῦσα τὼ σ᾽ αὐτῆς ἔργα 

κόμιξε 
ἠλακάτην τε καὶ ἀμφι- 

πόλοισι κέλευε 
Ἔργον ἐποίχεσϑαι. 
16 ὙΥΘΡογαυροιίθη ἀθΓ Αδσυρίου 
ννΆγθη ἵπὶ ΑἰἸτογύατη ὈΘΥ πιί. 

’ 

Ἵστον τ᾽ 

14. ἄνω τὴν χρόκ. ὠϑέοντες 
Ξ- ἄνω ὑφαίνοντες Β. ΓΒ πη ἰΘΧΘηΐθ8, 



ἐλ 
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δὲ κάτω. 
αἱ δὲ γυναῖκες ἐπὶ τῶν ὥμων. οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρϑαί, 
οἵ δὲ ἄνδρες κατήμενοι. 
ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι, ἐἱ ἐπιλέγοντες, ὡς τὰ μὲν αἰσχῥὰ 

ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφῳ ἐστὶ ποιέειν χρεών, τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ 
ἀναφανδόν. ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὔτε ἔρσενος ϑεοῦ οὔτε 
ϑηλέης, ἄνδρες δὲ πάντων τε καὶ πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας 
τοῖσι μὲν παισὶ οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι, τῇσι δὲ ϑυ- 
γατράσι πᾶσα ἀνάγκη καὶ μὴ βουλομένῃσι. Οἱ ἱρέες τῶν ϑεῶν 
τῇ μὲν ἄλλῃ κομέουσι, ἐν 4ἰγύπτῳ δὲ ξυρέονται. τοῖσι ἄλλοισι 
ἀνθρώποισι νόμος ἅμα κήδει κεκάρϑαι τὰς κεφαλὰς τοὺς μά- 
λιστα ἵχνέεται, Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς ϑανάτους ἀνιεῖσι τὰς 
τρίχας αὔξεσϑαι τάς τε ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυ- 
ρημένοι,," τοῖσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς ϑηρίων ἡ 
δίαιτα ἀποκέκριται, Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ ϑηρίοισι ἡ δίαιτα ἔστι. 
ἀπὸ πυρῶν καὶ κριϑέων ὥλλοι ζώουσι, «Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευ- 
μένῳ ἀπὸ τούτων τὴν ξόην ὄνειδος μέγιστόν ἐστι, ἀλλὰ ἀπὸ 
ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία, τὰς ξειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. φυ- 
θέουσι τὸ μὲν σταῖς τοῖσι ποσί, τὸν δὲ πηλὸν τῇσι χερσὶ καὶ τὴν 
κόπρον ἀναιρέονται. τὰ αἰδοῖα ὥλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, 
πλὴν ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαϑον., Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. 
εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναικῶν ἕν 
ἑχάστη. τῶν ἱστέων τοὺς κρέκους καὶ τοὺς κάλους οἵ μὲν ἄλλοι 

ὰ,) . ᾿ » Α 2 5. » «», , 

τὰ ἀχϑεα οἵ μὲν ἀνδρὲς ἐπὶ τῶν κεραλέων φορέουσι. 

4. ἐπιλέγοντες, 1214 λυμαινο- 
μένη τῷ νεχρῷ ἐπ ἔλεγε τάδε. 

6. ἴρᾶσϑιαι πἀοεγαοίϊο {πὰ ποδὶ: 
αἴθθ. θοχιθμύ βοἢ ᾿πάθ5 πὰγ δαΐ αἷθ 
ΒόΠμοστη 6] ]6η. πὶ ΒΘ σ᾽ ομδϑννθθθπ 
ππὰ ἃ αἴθ ΜΙ] ἀβομαῦε ἴῃ ἄθη 
Ῥυϊθβίθγοο !ρῖθπ, 48 Ζὰ οἰπίρϑη ὅ8υ- 
τἰσδθιπροπ πὶ Τρ! αἰδπϑὺ 8|16γ- 
ἀτπὸ5 ΕἼ θη. σονν ἢ Π ννασάδη ; νρ], 
Ὁ, δ4. ὅ0. 

τ. τρέφειν τοὺς τοκέας, πιὶΐ 
ΒεΖισπδἢπι δυΐ ἀϊθ Δ{ΠΘη͵50ῃ6 (ϑο- 
ἴοη.) Οεδβεύζρεθαπρ: ἐάν τις μὴ τρέ- 
φη τοὺς γονέας, ἄτιμος ἔστω, σεϑαρί. 

96. τὸ. ἄλλη 50. χώρῃ. 8.6. 63. 
1, ἅμα κήδεϊ κεκάρϑαι τὼς 

κεφαλάς Βοπι. Οανγϑ85. ΓΝ 191 τοῦτό 
νυν ---καὶ γέρας οἷον ὀιξυροῖσι βρο- 
τοῖσι Κείρασϑαΐξ τε κόμην βαλέειν 
τ᾽ ἀπὸ δάκρν παρξδιῶν. ΟῚ, 1. 82. 
τοὺς μάλιστα ἵἱκνέξται 

(ΞξΞ. ἀνήκει). Ῥίδβοιθε Οοπβέγιοὐΐοπ 
ἩΈΕΟΌ. 1, 3. 3. Αυῇ. 

(ὑχνέεται ἐμὲ οἰ πε ἐς) δ. 0 ἢ ΙΧ 20 
τοῦ ἑτέρου πέρεος φαμὲν ἡμέας 
ἵκν ἑεσϑιαι ἡγεμονεύειν. 

12. ὑπό Ὁ. 800. ΖΘΙΌΠ160. 1 61 
ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα. Βεδοξέε 
ἄθη ΡΊαν] (ϑανάτους). 

ἀνιεῖσι τὰς τρέχας αὖξε- 
σϑαν νυἱῖθ ΤΥ 17 τὸ μέσον τῶν 
τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσϑαι. 

14. δ'ηρέα Ηδυβέϊεγθ. 
18. ὀλυρέων. ἀλυρά ᾿Ξ αἶδο τοῖι 

κριϑή 2 ππίθυβομοί θη. 
20. ἀναιρέονται 850. ταῖς χερσί. 
ἐγένοντο. Βεοδοπίε ἄθη Ναπι ΘΓ. 

γε]. ο. 188: (τὰ δὲ προπύλαια -- 
ἐσκευάδαται) ΙΝ. 149 οὐ γὰρ ὑπέ- 
μειναν τὰ τέκνα. 

21. περιτάμνονται. 
104. 

Ὁ. εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν 
ἕκαστος ἔχει (Ξε φορέει) δύο 
8: Ὦ;» έν ΘΙ: 

ΨΕ]. ο. 37 

8 

εὐμαρείῃ χρέονται ἕν᾽ τοῖσι οἴκοισι. 

90 
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ἨΕΗΝΟΘΟΤῚ 

ἔξωϑεν προσδέουσι, Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωϑεν. γράμματα γράφουσι 
- - 

καὶ λογίζονται ψήφοισι Ἕλληνες μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ 
᾿ ᾿ Ρ ΄ ᾿ ΣΙ 
δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα, Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ 
᾽ δ; - - 7 
ἀριστερά᾽ καὶ ποιεῦντες ταῦτα αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ τὰ δεξιὰ 

, . Ἀ ΡῚ 3 5" ΄ , ΝΑ 7 

ποιέειν, Βλληνας δὲ ἐπ ἀριστερὰ. διφασίοισι δὲ γράμμασι 
᾿ ω - ᾿ 

χρέονται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἱρά, τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται. Θεο- 
σεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἀνθρώπων νόμοισι 
τοιοισίδε χρέονται. ἐκ χαλκέων ποτηρίων πένουσι, διασμέοντες 
32 - - ς 5 ’ 

ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην. οὐκὸ μέν, ὁ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντες. εἵματα δὲ 
λένεα φορέουσι αἰεὶ νεόπλυτα, ἐπιτηδεύοντες τοῦτο μάλιστα. 
τά τε αἰδοῖα περιτάμνονται καϑαριότητος εἵνεκεν, προτιμέοντες 

5 Ἵ - 

καϑαροὶ εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι. οἵ δὲ ἱρέες ξυρέονται πᾶν τὸ 
- ᾿ ς , ΄ὔ ΄, "» 

σῶμα διὰ τρίτης ἡμέρης, ἵνα μήτε φϑεὶρ μήτε ἀλλο μυσαρὸν μη- 
’ ΝῚ ΄ » ᾿ 

δὲν ἐγγένηταί σφι ϑεραπεύουσι τοὺς ϑεούς. ἐσθῆτα δὲ φορέουσι 
ορ ͵ , ͵ Ά ς ’ 4 ϑι νν Ἂ , 

οὗ ἔρέες λινέην μούνην, καὶ ὑποδήματα βυβλινα᾽ ἀλλὴην δὲ σφι 
ἐσθῆτα οὐκ ἔξεστι λαβεῖν, οὐδὲ ὑποδήματα ἄλλα. λοῦνται δὲ 

-" ε , - ΄ 

δὶς τῆς ἡμέρης ἑκάστης ψυχρῷ, καὶ δὶς ἑκάστης νυκτός. ἄλλας 
’ ς ἰῷ ΄ ͵ 

τε ϑοησκηίας ἐπιτελέουσι μυρίας ὡς εἰπεῖν λόγῳ. πάσχουσι δὲ 

5, λογίζονται ψήφοισι τοοῖ- 
Π6Π. 

9. ἀπὸ -- δεξιῶν ἐπὶ τὰ 
ἀριστερα Ῥϊο5. Βεδίδσοπ ἀαοἢ 16 
Ῥδηκιμᾶϊου. 

4, αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ -- ὃ. π. 
Ῥῖε56 Βεμαδαρίιπρ συ παάδί δῖον ἀδΥ- 
δα, ἀδ55 416 Αορυρίθυ Ζννὰγ αἴθ Ζ6ῖ- 
οἤδὴ γὸπ ἀον Βδομέδη σὰν ἴῃ Κοπ 
Πἰ πίθου πᾶ πάθυ βούζίθῃ, ὍΘΕ 6665 
Ζεῖομδη πιϊξ ἄθπὶ ϑέυοἢ νοὶ ἄδν Τω τη - 
Κϑη Ζὰν ἢ 669 ἢ ἔθη Ζϑιοῃποίθῃ, ννϑἢ- 
γεπᾶ θεῖ ἄθη Οτίθοιθπ ἀδ5 ὑππρο- 
Κοηγία θυ ΕΠ βσϑννυθβθη 561 Πηῖ155. 

ὃ. διφασέοισι. Ἐὲπ᾽ ἰδού ἀὰ5 1) 416 
βοροπαπηία Ὠϊθγὰ (δον α ϑοδτῖ, 

“ἀϊθ διι5 ἀου ἃ! οϑέθη Θομγυιίατέ, ἜΣ 
Ἡϊογοσίνριθπ,, ἀπτοῆ ψογιναπάϊαπν 
ἄδν ΒΙΙαον ἱπ' Ππο ροσο Ζοϊοἤθη 
δηἰβίαπα ἀπά βοῖΐοπ ἴῃ αἰίθν Ζεϊί 
ποῦοη ἄθη Ηϊογορυρῆθπ νὸπη ἄθη 
Ῥυϊοθίθση προνναπαΐύ νυυσάθ ππᾶ 
2) αἴθ ἀθιπ οὐ 5 9 6 (δῖ οποδοτὶ- 
5086) ΘοθΥ{, αἰ. σὰπὶ Θοθγδιι ἢ 
ἀθ5 σονν ὅπη οθθη ΤΡ 6 η5 οἰ ροία σέ 
νναγα. 

8917. Βεοἰϊπμ ει ροβοῖζο ἀθτ Α6- 
αυρίου ἀπά παιηθπηί! οἷ ἀθτ 
Ῥυιοβίθυ. 

περισσῶς. ὃ. ϑεοσεβέες δὲ 

τὐπίου ἄθη γε ρτδεθη ϑθοίθῃ, νυ ϑίοῖι 
ἄθδπ Αεδσυρίθογη δι ἄθπ θη Κι θυπ 
“αν ΡΗ͂ΙΟΒΕ ραπιδοιύ ννογάθπ, βέθῃ θη 
ΟΌθη ἃῃ..416 δέξου σὰ ᾿ἰθθθη, ἀϊα 
Τοίθη Ζὰ Θἤγθπ., ἄδεπὶ Ηυπρτίσοι 
Βτού, ἄδθπι υγβίίσοη Ὑ  Ά55Ὸσ, ἄδπι 
Νιδοκέθη ΚΙοίάθν, ἀἄθὰ ΡΊ σον ΟΡθάδος 
Ζὰ σοννυδῃγοης.. Βγύρβοι, 

8. ἐκχαλκέων. Αια ἄδθη Ῥοηκ- 
τᾷ! στη πάθῃ ἴοι αι ἢ σοίάθπο, 81}- 
Βϑυπθ, σἰᾶβουπο, ρογοθ δηθ, ἰὔποῦπθ 
ΤυιηΚαοίᾶββο. 

9. οὐκ ὃ μέν, ὁ δ᾽ οὔ, 
πώντες;: Θῦθηβο {139 πάρ. 

ἀλλὰ 

10. τοῦτο Ὀεοζίθέ 5βἴοἢ απ νεό- 
σλυτα. 

“᾿ ᾿ " : 
12. ἡ εὐπρ. ἡ ννϑβθη ἀ65 ἴῃ προ- 

τιμέοντες ἰἰεσ πάθη ὃ οἰπρᾶγδίν5 τες 
βουλόμενοι ! μᾶλλον εἶναι καϑαροὶ ἢ 
εὐπρεπέστεροι (μᾶλλον καϑαροί 
καϑ'αρώτεροι). 

ἱρέες. Ὁῖο Βεοἰπποϊεροβείζα ἀθὺ 
Ῥυϊεβίθυ ὑυΆγθη ΠΟΙ Ὑἶθὶ βίγθη σου. 

18. διὰ τρίτης ἡ μξρ. 5.12: δὲ Δἢ 
διὰ τρίτου ἕτεος. 

16. βυβλινα 5. 4. 6. 
18. ϑρησκηΐίας 5. 6. 18ὲ 
ὡς εἰπεῖν λόγῳ. οἴπε ὡς 6. 31 

8. Ζ. 6. 4, 

92: 



ΤΕ ὍΑΡ 31.::ὃ8; δῦ 

“ ᾿ 3 ᾿ς " ΕΩ : -" Ϊ ᾿ ᾿ » 

χαὶ ἀγαϑὰ οὐκ ὀλίγα. οὔτε τι γὰρ τῶν οἰκηίων τρίβουσι οὔτε 
᾿ [4 » 

δαπανέονται., ἀλλὰ καὶ σιτία σφέ ἐστι ἱρὰ πεσσόμενα, καὶ χρεῶν 
ἜΗΝ ῇ Ἁ ζ 

βοέων καὶ χηνέων πλῆϑός τι ἑκάστῳ γένεται πολλὸν ἑκάστης 
ς ᾿ ΄ ’ Α Ξ 2 ,ὔ 2 4 δὲ ᾿; 

ἡμέρης, δέδοται δέ σφι καὶ οἶνος ἀμπέλινος. ἰχϑύων δὲ οὔ σφι 
Ζ Ε ͵ , 

5 ἔξεστι πάσασϑαι. κυάμους δὲ οὔτε τι μάλα σπείρουσι Αἰγυ- 
(ᾺῚ Ε) ΄ "» » 

πτιοι ἐν τῇ χώρῃ; τούς τε γενομένους οὔτε τρώγουσι οὔτε ἔψον- 
3 ς 3 ΄, 

τὲς πατέονται᾽ οἵ δὲ δὴ ἱρέες οὐδὲ ὁρέοντες ἀνέχονται, νομίζον-- 
᾿ 53 Ε] -“ 5 - , 

τὲς οὐ καϑαρόν μιν εἶναι ὄσπριον. ἱρᾶται δὲ οὐκ εἷς ἑκάστου 
- - Ἵ ᾿ , » τ 7 αὐ οὐκὶ ΧΑ ρον Ὁ, " , 

τῶν ϑεῶν, αλλὰ πολλοί, τῶν εὶς ἐστὶ ἀρχιρξυς᾽ ἔπεαν δὲ τις 
ΕΣ ͵ ΄ ς ΣΆ, , " τ ᾿ ἢ 

10 ἀποϑάνῃ., τούτου ὁ παῖς ἀντικατίσταται. Τοὺς δὲ βοῦς τοὺς 58 
Μ, - - ; ΄, 

ἔρσενας τοῦ ᾿Βπάφου εἶναι νομίζουσι, καὶ τούτου εἵνεκεν δοκι- 

μαάξουσι αὐτοὺς ὧδε᾽ τρίχα ἣν καὶ μίαν ἴδηται ἐπεοῦσαν μέλαι- 
5 δ » ΄ 

ναν., οὐ καϑαρὸν εἶναι νομέξει. δίξηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τούτῳ 
π ᾽ - - - ΄, 

τεταγμένος τῶν τις ἱρέων καὶ ὀρϑοὺ ἕστεῶτος τοῦ κτήνεος καὶ 
- 3 Α » 

18 ὑπτίου. καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξειρύσας, εἰ καϑαρὴ τῶν προκειμέ- 
᾿ ᾿ -"Ὁ " 

νῶν σημηίων, τὰ ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐρέω. κατορᾷ δὲ καὶ τὰς 
ὦ; " “- ’ " , Ἦ , 

τρίχας τῆς οὐρῆς, εἰ κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας. ἣν δὲ τούτων 

1. οὐκ ὀλίγα. Ὅϊ6 Νοτγίεθια 46. 
Ῥυϊθβίθυ. νυ ᾶύθπ ΠδΟἢ “ἀ6πὶ ΓοΪσ πάθῃ 
Αἰ]Θτάϊη ρα Ὀοἀδαίθπά. 

8. χηνέων. Δ οΥβοῦ, νοῦ χηνῶν 
οὐ 45: 55 Ζ- ὃ: 68. 
γένεταν Κοιιη  οἷπ., νοὸπ ἄθη 

Ῥδομύοσπ ἀθν τϊί ἄθπη Τ᾽ οι ρθη νου- 
Βαπάρποη αταπαβίϊοκϑ. 

4. οἶνος ἀμπέλ. ννο] Ζὰ ππέρυ- 
βομοίάθη νοὸπ ἄδιι οἶνος ἐκ κριϑέων, 
1055 αἴθ Αδρυρίθγ ὅπο Ῥγοῖηθδα 
δεύγιθθθπ, ἰθῆγσθπ αἰ θεηκιηᾷίθυ: 
ἄσοῖ νϑ]. ο. 71. 

0. τρώγουσι γρὶ]. 1 71. Θερεπε. 
ἕψοντες πατέονται. 

8. μὲν, ἄθῃηη 815 κυάμους ἰδὲ 
κύαμον 4 Θπύπϑἢιηθη. 
ἱρᾶται 5. 2. ο. 8ὅ 5. 88,6. 
9. ἀρχεέρεύς. ΟἸεπιθπθ ΑἸθχαπ- 

ἀσῖπαβ (ϑίγοπι. ρ. 757 1{.}ὺ ἰϑῃγὸ τιπ5, 
ἀδ55 Ζὰ οἰποηὶ Ῥυϊθθίθυοο! ]θσίαπι σο- 
πογίθη 1) 416 Ῥυορβθίθη οάδϑὺ ϑρυποι- 
ἔαββθν, 3) "᾿Θ ρθ βου θῖθου (5. ο. 98) 
ἔὰν ἀἷθ ἩϊΘΥ ΟΡ Θπβομυ 6π, 8) 
δ τὰ πἀθμβομδιθυ (6, 82) {τ αἴθ Βε6- 
οραοπίαπρ (ον ϑέθυπο ἀπὰ ἐν ἀδ5 
Καϊοηάθυννθθθπ, 4) ΚΙθι θυ θθνυυοΥ 
(ϑιο!δίθη), δ) "ΓΑΒ υπακοι γᾶ ον Εν 
ἄθη Οὐία5. ἃ. αἷς ΒεΙο᾽οποίεβίο, 
0) ϑᾶπρον Εἶν ἄθπα αδιίογάϊθηβέ (ο, 
38). --- Π΄Ί6 Υοτίβ 

, ἐπεὰν δὲ τις (50. τῶν πολλῶν) 
ἀἁἀποθανη, τουτοῦυ ὁ παῖς ἂν- 
τιματίσταται ἀδαίθηῃ δι ἄδς 
Κι αβίθηνυθδθμ, ᾿ 

98. 11. Ἐπάφου 5. 2. ο. 168. ῬεΓ 
Θοποί. ρο556855. βδησέ νοῖ εἶταν δὃ. 

12. καὶ μίαν. καὶ ἀποἢ παγ. 

ἴδηται 445 Θ'αὈ)εοῖ Θη πίπιη 8115 
ἄθῃ ξοϊροπάθη ϑ'αΐζθ. 

18.οὐ καϑ' αρόν. ὙΥ εἴ} οἴη 5οΙ 6 
ΘΈΙΟΥ οὔνγαβ τοῖῦ ἄθπὶ Αρὶβ. ἄἀθὺ πιὸ 
Αὐδπδῆπιθ οἶποθ βοῆννδγζειθ ΕἾ ΘΟΚ5 
Δα ἀον δύνῃ ἀπγομδιιβ ννεὶβθ ΥΔΤ, 
δοπιθῖη μαΐίβ, βὸ ἀυσ (6 ΟΥ πίοῃὺ σα τ΄ 
ορίεγύ ννθγάθῃ. 

14. τῶν τις Ὀθδομίε ἀἷθ ϑ "ΠῚ το; 
465 Ῥτοη. ἱπαάθῇπι. φυνβοῆθη Αὐτῖκο! 
πᾶ Θιιθδίαπί.; 50. γϑροἰπηξεοῖς δεῖ 
Ηδεγ.: νο]. 111. 85. 11 108. 

1ὅ. ὑπτέου 86. κειμένου, ἀὰξ ἃι15 
ἑστεῶτος Ζὰ οπίποῆπιεπη (Ζευρσπια). 
τὴν γλώσσαν. εσεη ἀ65 κάν- 

ἅγαρος ν8]. ΠΙ| 38. 
κμαϑαρὴ τῶν πρ. .ἵτοὶ νοης; 

γα]. 1 44 καϑαίρειν φόνου; ΘὈθπ50 
ἐλεύθερος ο. σ6π. νϑυθυπᾶθη, δι 
ἐλευϑερόω. 

16. ἐν ἄλλῳ λόγω. 1Π..98. 
11. τρέχας τῆς δυρ. ΠῚ 28. 

Θὲ 



ἨΗἨΕΗΟΌΏΟΤΙ 

οἷ 

90 

πάντων ἢ καϑαρός, σημαίνεται βύβλῳ περὶ τὰ κέρεα εἵλίσσων, 

καὶ ἔπειτεν γὴν σημαντρίδα ἐπιπλάσας ἐπιβάλλει τὸν δακτύ- 

λιον᾽ καὶ οὕτω ἀπάγουσι. ἀσήμαντον δὲ ϑύσαντι ϑάνατος ἡ 

ξημέη ἐπικέεται. δοκιμάξεται μέν νυν τὸ κτῆνος τρύπῳ τοιῷδε, 

80 ϑυσέη δέ σφι ἦδε κατέστηκε᾽ ἀγαγόντες τὸ σεσημασμένον κτῆ- ὃ 

νος πρὸς τὸν βωμόν, ὅχου ἂν ϑύωσι, πῦρ ἀνακαίουσι, ἔπειτεν 

δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ οἶνον κατὰ τοῦ ἵἱρηίου ἐπισπείσαντες καὶ ἐπικαλέ- 

σαντες τὸν ϑεὸν σφάξουσι, σφάξαντες δὲ ἀποτάμνουσι τὴν κε- 

φαλήν. σῶμα μὲν δὴ τοῦ κτήνεος δείρουσι, κεφαλῇ δὲ ἐκείνῃ 

πολλὰ καταρησάμενοι φέρουσι, τοῖσι μὲν ἂν ἦ ἀγορὴ καὶ Ἕλλη- 

νές σφι ἔωσι ἐπιδήμιοι ἔμποροι, οἵ δὲ φέροντες ἐς τὴν ἀγορὴν 

ἀπ᾽ ὦν ἔδοντο, τοῖσι δὲ ἂν μὴ παρέωσι Ἕλληνες, οἱ δ᾽ ἐκβάλ- 

λουσι ἐς τὸν ποταμόν. καταρέονται δὲ τάδε λέγοντες τῇσι κε- 

φαλῇσι, εἴ τι μέλλοι ἢ σφίσι τοῖσι ϑύουσι ἡ 4ἰγύπτῳ τῇ συνα- 

πάσῃ κακὸν γενέσϑαι, ἐς κεφαλὴν ταύτην τραπέσϑαι. κατὰ μέν 

νυν τὰς κεφαλὰς τῶν ϑυομένων κτηνέων καὶ τὴν ἐπίσπεισιν 

τοῦ οἴνου πάντες Αἰγύπτιοι νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρέονται 

“ ὁμοίως ἐς πάντα τὰ ἱρά, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ νόμου οὐδὲ ἄλλου 

40 οὐδενὸς ἐμψύχου κεφαλῆς γεύσεται 4ἰγυπτίων οὐδείς. Ἢ δὲ 
᾿ , - » ς -» “ » 3: 

δὴ ἐξαίρεσις τῶν ἱρῶν καὶ ἡ καῦσις ἄλλη περὶ ἀλλο ἴρον σφε 50 

τὴ εξ αὔν. δ. 
8. ἡ ξζημίη. ἢ 

Β6Ππηπιίθ΄΄. 
89. τ. ἐπ᾽ αὐτοῦ 56. βωμοῦ. 
8. σφάξουσι, σφάξαντες δὲ 

5. Ζ..ὁ. 14 
Ω, σῶμα νἷθ ψυχή ἵπ ΔΙ! ρϑιμοῖ- 

ποῖον Βεαρθαίαπρ δέου οὔπο Αὐτκεὶ. 
δείρουσι ατί. ὁ 
ἐκεΐνῃ 5.1. κοιλίην ἐκείνην ο. 40. 
10. φέρουσι. 1)85 Δ|]ρϑιποίπουα 

φέρουσι ΖεΥῖλ! 6 ἴπ αἴθ Ὀθϊάθη βρθ- 
οἰθ θη Ῥυβαϊοαίς ἀπ᾿ ὧν ἔδοντο ἀπά 
ἐχβαάλλουσι πὶ ἴῇσοπ δοίγθπηΐθη 
Βαβ]εθοίοεπ τοῖσι μὲν --- οἵ δέ ἀπά 
τοῖσι δὲ -- οἵ δέ. ««Εδγαπί οἀραΐ 
εἷ. ααἱθὰ5. ἔογαπι δῦ εὐ ααυϊθὰβ 

σταθοὶ βαπύ πιογοαίογθϑ,, δὶ ἰσῖ(αν 

οδραξ ἴπ ἔοσαιπι ἴογα πὸ οὐ νϑπάπηῦ: 

4αϊθα5 γογὸ ατδθοὶ πὸπ δἀδαπί, ΕΪ 

ὁαραΐς ἱπ δπνίαπι οοπίοϊαπίες. Τὰ 

ΘΠέΒρυ Ομ θη 510}. αἶδο μὲν --- δέ ππάὰ 

δὲ -- δέ. Απάοτο Βοβροηβίοη μὲν --- 
μέν απὰ δέ -- δέ 5. ο. 61. Απάοιδ 
ο. 42. ,ρΙ]. δυσὶ] 118, 121. 

11. σφι. ὕπι ἀϊε Ια οτγμοϊαησ 
465 Βοἰαίίϊν5. ἵπὶ χυνεϊίθη ΟἹ θά χὰ 

ἄϊὸ Ὀ6- .9,8.5 

γογιποίάθπ, ἰδέ Πίθυ υνῖθ ὁ. 40 Απηΐξ. 
4α5 Ῥτγοποίπθῃ ἄθγ αγτεη Ῥογβοη 
δοβθίζχί. 
φέροντες πἰπιπιῦ φέρουσι υνῖο- 

ὅδν δ. 7. 
12, ἀπ᾿ ὧν ἔδοντο. Ὁϊ6 Ὑπηο5ῖ5 

δΥβομοῖηῦ παῦ ποοὶ βοϊίθη θ8ὶ θυ. 
ννυϊβοβθα Ῥυᾷροβ. ππᾶ δοῦν. 5ἰθπέ 
πιοῖδί πὰν οἷῃ νοτί, ϑενυδμη τοῦ 
οἷπο Ῥδγίκοιὶ Ζ. Β. μέν, δέ, τέ, νεῖ. 
Π 141. 181.1 66. μᾶπθα ννῖθ ἴον ὧν 
(οὖν). 80 ρ]οῖοι ἵπι ἕο]. Οδρ. ἐξ ὧν 
εἷλον, ΘΌδπβοὸ ο. 41. τὸ. 8ὅ. 80. 87. 

88. ο6. ὕσερεν ἀϊς Βεάθιψαιηρ (65 

ΑοΥ. 5. 2. ο. 90 (οὐκ ὧν ἔπνευσαν). 
16. τραπέσϑ'αι 56. κακόν. 

18. ὁμοίως Ὀδίθις δῖοι δυῦ ἐς 
πᾶντα. 

19. γεύσεται. θ)85 5πἰἄτκΚοτο Εἰπέ. 
ἂν ἄοπ Ορίύ. πιϊξ ἄν δ} 1198. ΥΕ]. 

ο. 41 (φιλήσειε ἂν --- χρήσεται). 

40. 30. ἄλλη περὶ ἄλλο. ΝΥ8Ἀ- 
τομᾷ ἀΐε ἐπέίσπεισις ἀπᾶ σφαγή θεῖ 

4|16η Ορίογη β] δῖοι ἰδέ, οἰ πὰ ἐξαέρεσες 

ππὰ χαῦσις οὶ ἄδιι νουβοίθάθπθη 

Οαϊῖοι ἀπα Οδείογξοξέθι (ὁρτή) γϑὺ- 

βομίθάθη. Ἦρι. Βεβοιτοῖδε παπ θοϊάο 



ὼς, . 

Τ1Β. Π. ΟΑΡ. 89---41, 51 

κατέστηκειἈ τὴν δ᾽ ὧν μεγίστην τε δαίμονα ἡγέαται εἶναι καὶ 
μεγίστην οἵ ὁρτὴν ἀνάγουσι, ταύτην ἔρχομαι ἐρέων. ἐπεὰν ἀπο- 
δείρωσι τὸν βοῦν, κατευξάμενοι κοιλίην μὲν ἐκείνην πᾶσαν ἐξ 
ὧν εἷλον, σπλάγχνα δὲ αὐτοῦ λείπουσι ἐν τῷ σώματι καὶ τὴν 

5 πιμελήν, σκέλεα δὲ ἀποτάμνουσι καὶ τὴν ὀσφὺν ἄκρην καὶ τοὺς 
ὥμους τε καὶ τὸν τράχηλον. ταῦτα δὲ ποιήσαντες τὸ ἄλλο σῶμα 
τοῦ βοὸς πιμπλᾶσι ἄρτων καϑαρῶν καὶ μέλιτος καὶ ἀσταφίδος 
καὶ σύκων καὶ λιβανωτοῦ καὶ σμύρνης καὶ τῶν ἄλλων ϑυωμα- 
τῶν, πλήσαντες δὲ τούτων καταγίζουσι. ἔλαιον ἄφϑονον κατα- 

10 χέοντες. προνηστεύσαντες δὲ ϑύουσι, καιομένων δὲ τῶν ἱρῶν 
τύπτονται πάντες ἐπεὰν δὲ ἀποτύψωνται, δαῖτα προτιϑέαται 
τὰ ἐλίποντο τῶν ἱρῶν. Τοὺς μέν νυν καϑαροὺς βοῦς τοὺς ἔοσε- 41 

νας καὶ τοὺς μόσχους οἵ πάντες Αἰγύπτιοι ϑύουσι, τὰς δὲ ϑη- 
λέας οὔ σφι ἔξεστι ϑύειν, ἀλλὰ ἴραί εἰσι τῆς Ἴσιος. τὸ γὰρ τῆς 

τὸ Ἴσιος ἄγαλμα ἐὸν γυναικήιον βούκερών ἐστι, κατάπερ Ἕλληνες 
τὴν Ἰοῦν γράφουσι, καὶ τὰς βοῦς τὰς ϑηλέας Αἰγύπτιοι πάντες 
ὁμοίως σέβονται προβάτων. πάντων μάλιστα μακρῷ. τῶν εἵνε- 
κεν οὔτ᾽ ἀνὴρ “Αἰγύπτιος οὔτε γυνὴ ἄνδρα Ἕλληνα φιλήσειε ἂν 

τῷ στόματι, οὐδὲ μαχαίρῃ ἀνδρὸς Ἕλληνος χρήσεται οὐδ᾽ ὁβε- 

Ὀεὶ ἄεπι σε ἄθυ ποομβέθη Οδίζπ 
(μεγίστη δαίμων. 5. ὁ. 61). αἴθ εγϑῖ 
1πὴ το βϑπάθη Οδρ. δεπαπηΐ νυῖγά. 

Ὡ. οἴ 5. Ζ. σφι 6. 89. 
ταύτην, 4ἃ5 Β δα πὶ  ἴ5 9 ἢ. τηϊί 

τὴν (ἰ. 6. ἣν) μεγίστην δαέμονα Ζὰ 
ἀεαδᾶδο δύ, θοΖιθμέ βίο ἄδθπι ϑίππθ 
ΠΆΘΟΙ παν δα δ ὁρτήν. θθηπ ον σε- 
ἄδηκα ἰδ: τὴν δὲ μεγίστην ὁρτὴν 
τῇ μεγίστῃ δαίμονι ἀνάγουσι, ταύ- 
τὴν ἔρχομαι ἐρέων““. 1)855 Ηδτ. πῖομέ 
ἀα5 58πΖ6 Εδϑί θθβοῃγοίθθπ νν1}}, ἰθησέ 
ἀον Ζ υβαπι πη πΠ δ Πρ; πηὰ ἀἃ5 [οἸ]σαπᾶβ. 
ἘΠῚ νΥ1}} 65 ΠΥ ἴῃ βονγεῖΐ θθβοῃγοίθθη, 
Ὑγῖθ 65. θ6ὶ ἀθιηβθίθθη τηϊέ (6 ὺ ἐξαίρε- 
σις ἀπά παῦσις Βομα!ίθη νγαγάθ. 
ἔρχομαι ἐρέων ΒΔ ΖΙ Οὐ 11: 
ὃ. κοιλέην -- ἐκείνην Γὰν ἐκεί- 

νου τοῦ βούς, 5. ὁ. 80 κεφαλῇ ἐκείνῃ. 
ΑΘΒΠΙ 6 ΒτΔΟμ]ο θη ο. 49,.127.154. 

ἐξ ὦν εἶλον 5. Ζ. ο. 89. 
11. τύπτονται πάντες. τύ- 

πτεσϑαι Ρ]ΆΠρογθ, 5. Ζ. 6. 42, κό- 
πτεσϑαι βἰομέ ἀαίαν ΥἹ ὅ8. 
ἀποτύψωνται. ,Ἤδδυ οἶα. οὺ- 

κιᾶτυ: ἐπεὰν δὲ παύσωνται (ἀποὶ 
τύπτεσϑαι. 6. 1ὶ 18 πειρᾶσϑαι α. 
ἀποπειρᾶσϑαι ὑπ ὡς ἀπεκήδευσαν 

19. 
Οὐ]θού σι προτιϑέαται. 
πδησί γοη τὰ 8. 

τὰ ἐλίποντοτῶν ἱρῶν ἰδί 
Ὅον Οεϑῃεοί. 

41: 1.0: καϑαρούς 50. τῶν προ- 
κειμένων σημηίων, 5. α. 88. 

16. Ἴσιος. ΜΝ σύοσβα αδέξϊη ἀ6Υ 
Αδουρίενο. ΤΏΓ ΠΟΙ σϑίον  ιηρΕΙ, 
ἄθῃ πὰν ἀϊ6 Ῥυίδδέα δδιγοίθπ ἀστῆς 
ίεη. βίαπα δε ἀθὺ [π86] ῬΏ1δθ. 18 
ἰδὲ ἀἴ6 Ῥαιβοπι βοδέϊοη 468 σοῦβγοη- 
ἀδπ Ναίαγρυϊποῖρθ, ἀδῆον. Οδεάπ- 
τητος, Απῇ ἄρθη Μοπιυμποηΐεη δπ- 
ἀθὺ δον βοῦν πᾶυῆρ ἀὰ5 πιῖϊέ Κὰξ- 
ΒΟΥ Ποπ σϑβοϊιηοκία ΒΙ14 ἀδν [εῖ5. 
νυ Ιο ἢ αἷς Μοπάβομοῖθε ἴπ βἰοι οἷπ- 
ΒΟΒΠΘββθη; 1ὰ βεἰϑὺ αἱ5 Κα υνασᾶς 
516 ἀἀΥρεβίθ (ο. 139). ον 1βἷθ ΖῸΣ 
ϑεῖϊία βίθῃῦ ἴπν ΘΟ αἰίε Οβίσὶβ, ἤθὺ αἶα 
ΒοΒαῖθπ ες Ναίαγκτυαῖς Βοζθι πού, 815 
ΠΗ ΘΥΥ ἀδ5 6 θ 6 η5ς. 

11. τῶν εἴνεκεν., ἀδᾶ 5᾽εῖ αἷ6 
ἨφΙ]Θποπ ἀστοί ἄθπ Οἰθηῖθ5 ἄϊθβθϑ 
ΕἸ ΘΙβοθ5 τεγαρχεῖπῖρι Βα θθπ. 

18. φιλήσειε ἂν πιϊΐ οἶπογ ἰδῖοῃ- 
ἔθη δ ευβοβιθάθπμοῖς ἄἀθν Βοάθαϊαπρ 
νη χρήσεται, γεύσεται: 5. 2. 6. 39 
πᾶς. ἴΠ6θον 46 Θδοῆθ νοὶ, Οοποϑεὶβ 
ΧΙΠῚ 32. 



598 ΗΠΕΈΠΟΡΟΤΙ 

λοῖσι οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ κρέως καϑαροῦ βοὺς διατετμημένου 
Ἑλληνικῇ μαχαίρῃ γεύσεται. ϑάπτουσι δὲ τοὺς ἀποϑνήσκοντας 
βοὺς τρόπον τόνδε᾽ τὰς μὲν ϑηλέας ἐς τὸν ποταμὸν ἀπιεῖσι, 
τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι ἕκαστοι ἐν τοῖσι προαστείοισι, 
τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ ἀμφότερα ὑπερέχοντα σημηίου εἵνε- 
κεν ἐπεὰν δὲ σαπῇ καὶ προσίῃ ὁ τεταγμένος χρόνος. ἀπικνέε- 
τοι ἐς ἑκάστην πόλιν βάρις ἐκ τῆς Προσωπίτιδος καλεομένης 
νήσου. ἡ δ᾽ ἔστι μὲν ἐν τῷ Δέλτα, περίμετρον δὲ αὐτῆς εἰσὶ 
σχοῖνοι ἐννέα. ἐν ταύτῃ ὦν τῇ Προσωπίτιδι νήσῳ ἔνεισι μὲν 
καὶ ἄλλαι πόλιες συχναί, ἐκ τῆς δὲ αἵ βάριες παραγίνονται 

᾿ἀναιρησόμεναι τὰ ὀστέα τῶν βοῶν. οὔνομα τῇ πόλι ᾿4τάρβηχις. 
ἐν δ᾽ αὐτῇ ᾿ἀφροδίτης ἱρὸν ἅγιον ἵδρυται. ἐκ ταύτης τῆς πό- 
λιος πλανέονται πολλοὶ ἄλλοι ἐς ἄλλας πόλις. ἀνορύξαντες δὲ 
τὰ ὀστέα ἀπάγουσι καὶ ϑάπτουσι ἐς ἕνα χῶρον πάντες. κατὰ 
ταὐτὰ δὲ τοῖσι βουσὶ καὶ τάλλα κτήνεα ϑάπτουσι ἀποϑνήσκοντα. 
καὶ γὰρ περὶ ταῦτα οὕτω σφι νενομοϑέτηται᾽ κτείνουσι γὰρ δὴ 
οὐδὲ ταῦτα." Ὅσοι μὲν δὴ “ιὸς βΘηβαιέος ἱδρύαται ἱρὸν ἢ ψνο- 

μοῦ τοῦ Θηβαίου εἰσί. οὗτοι μέν νυν πάντες ὀίων ἀπεχόμενοι 
αἶγας ϑύυουσι. ϑεοὺς γὰρ δὴ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἅπαντες ὁμοίως 

Αἰγύπτιοι σέβονται, πλὴν Ἴσιός τε καὶ Ὀσίριος. τὸν δὴ Ζιόνυ-- 
σον εἶναι λέγουσι" 

1. διατετμημένου δεμῦτί, Ζὰ 
χρέως. 

ὃ, τοὺς ἀποθνήσκοντας, 8 ἢ 
Εγννασίοίθ τοὺς αἀποϑανοόντας (50 
ο. ὕτ. 09): ἀοοὶ ΘΟ η50 δὴ Ἐπάθ 465 
Οαρ.. ἀϊο᾽ θά εθπιδ! βίθυθθπάθης.. 

ὃ. τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ 
ἀμφότερα ὑπερέχοντα (-. τῆς 
γῆς) ἴτοϊ ἃ ΘβΟΒ]Οββθη 8 ἢ τοὺς ἔρ- 
σενας (σχῆμα καϑ' ὅλον καὶ μέρος); 
ΘΌΘη50 ἃ. 48. 133,1 52... 98 οἰκοδο- 
μέει τείχεα μεγάλα τὲ καὶ καρτερά, 
-- ἕτερον ἑτέρῳ κύκλῳ ἐνεστεῶτα. 

0. σαπῇ 50. τὸ σῶμα. 
7. ἐκτῆς Προσωπίτιδος. Ὅϊ6 

Τη561 Ῥυοβορὶϊ5 ἰὰσ ζυνῖϑοιθη ἄθπὶ 
Καποθίβομοπ ἀπᾷ ἄδιη ϑοθθηπντ- 
βοῆθῃ ΝΙδγιη. 

8. εἰσὶ αὐ΄ 45 Ρτγϑαϊοαῦ θοζορθη. 
12. ᾿φροδίτ. Ὀϊς ἂσυρίϊξοϊιο Ηὰ- 

ΠΟΥ νΥΔΥ γουνναπαύ τηϊῦ ἀθὺ 1515. ταὶ 
ἀδὺ βἷ8 ἀδ5 Θ᾽ πΠΡ1ἃ ἀον ὐπιρίδηφ πἰ5, 
ἀϊς Καϊ, Βοπιθίπϑαιῃ Πδύ, 

18. ἄλλοι ἐς ἀλλ ας π. ἀϊ6 οἴηθῃ 
ἴπ ἀἴ686, ἀϊθ ἀμάθγθη ἴπ ͵θ πο ϑιβαίο. 

ῇ πα Ε ,΄, " , 
τουτους δὲ ομοίως ἀπαντὲς σέβονται. ὅσοι 

Ἂς 

14. ϑάπτειν ἐς, πἰολύ ἐν. 
4, 11. ὅσοι μὲέν---οὗτοι μὲν-- 

ὅσοι δὲ --- οὗτοι δέ. ἔραπδο 1 184, 
ὉΠάΘΥΒ ο. 89. 
ἴδουαται --- ἵδρυσάμενοι ἔχουσι 

ΟὟΘΥ νυῖθα σ᾽θῖοῖν. πἀπίθη κχεχτέαται 
ἵρόν. ἴθερον θη ΠΟ απίβομθη Ζ6α5 
γ8]. 1 182, 1Π| δ4. ΑἸπποη (ἅν. Απιδπ 
ἃ. 1. ἀθν νϑυθουρθπθ) ἀθὺ μοοδὶ σοί 
νου ΤΏ ΘΡθη, πδῆπι. αἷβ ἀἴθθο 5'ιἰδάΐξ 
ἀον Ἡθυβομουθὶζ ἀθ5 ϑάπΖθοη Βθῖοδε 
υυγᾶθ, ἂἷἰ5 ἀσσηοη Κποϑρὶν (ΔΠΠπιᾷ ἢ -- 
ΟἸΘῸΥ ὙΥ δἰ πο ρ ου) ππὰ ΑἸηπιοη δ 
(Κδπῖς ἀον δον). ἀϊθ ογβίο ϑιᾶθίε 
πὶ ἄσγρίίποιοη ἈδΙρ᾽ ομβννθβθη οἷπ, 
ΘΟ; ΔῸΣ τἰϑὲ 

(9. οὐτοὺς αὐτούς. Ηδτ. 50.055 
ἀἴοα. ἃ ἀθν Δουβοπιθάθη μοὶ ἀδΥ 
Ναιθη ἄογ ἱπ ἄρῃ οἰηζθίποπ αθσθη- 
ἤδη νογθῃγίθη (οι ποϊίθα. [πάρ ἰδὲ 
65. 56 }}Ὑ νγοἱ] πιῦρ!ϊοῖ.. 4855 οἷπ ὑπ 
ἀἴθϑοιθο αοιποῖς ἂπ νϑυβομθάθποπ 
Οτίθη νουβοιίθάθπο Ναπιθη ἔγαρ.. 

90. Ἴσιός τ. χ. Ὅσ. 5. 2. ο. 41. 
Ἰιόνυσον, 50 ο. 144. 

10 

16 
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118. 11.. ΟΔΡ, .42---48, 99 

δὲ τοῦ Μένδητος κεκτέαται ἱρὸν ἢ νομοῦ τοῦ Μενδησίου εἰσί, 
τ κ -" 2 , ϑ» ον ΄ 

οὗτοι δὲ αἰγῶν ἀπεχόμενοι οἷς ϑυουσι. Θηβαῖοι μέν νυν, καὶ 
ὅσοι διὰ τούτους ὀίων ἀπέχονται," διὰ τάδε λέγουσι τὸν νόμον 
τόνδε σφι τεϑῆναι᾽ Ἡρακλέα ϑελῆσαι πάντως ἰδέσϑαι τὸν Ζέα 
καὶ τὸν οὐκ ἐθέλειν ὀρϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, τέλος δέ, ἐπείτε λιπα- 
ρέειν τὸν Ἡρακλέα, τὸν 4ία μηχανήσασϑαι κριὸν ἐχδείραντα 
προέχεσϑαί τε τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ κριοῦ, καὶ ἐνδύντα 

κ ͵ ο ». δ . 2 , 
τὸ νάκος οὕτω οἵ ξωυτὸν ἐπιδέξαι. 

΄ 

ἀπὸ τούτου κριοπρόσωπον 
» - 3 

τώγαλμα τοῦ Ζιὸς ποιεῦσι Αἰγύπτιοι, ἀπὸ δὲ “Ζἰγυπτίων 4μ- 
μώνιοιυ, ἐόντες Αἰγυπτίων τε καὶ Αἰϑιόπων ἄποικοι ξαὶ φωνὴν. 

μεταξὺ ἀμφοτέρων νομίξοντες. δοκέειν δ᾽ ἐμοὶ καὶ τὸ οὔνομα 

᾿Δμμώνιοι ἀπὸ τοῦδε σφίσι τὴν ἐπωνυμίην ἐποιήσαντο᾽ ᾿Δμμοῦν 

γὰρ Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Ζία. τοὺς δὲ κριοὺς οὐ ϑύουσι Θη- 
βαῖοι, ἀλλ᾽ εἰσί σφι ἵροὶ διὰ τοῦτο. μιῇ δὲ ἡμέρῃ τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
ἐν ὁρτῇ τοῦ Ζιός., κριὸν ἕνα κατακόψαντες καὶ ἀποδείραντες 
κατὰ τὠυτὸ ἐνδύουσι τὥγαλμα τοῦ Διός, καὶ ἔπειτεν ἄλλο 
ἄγαλμα Ἡρακλέος προσάγουσι πρὸς αὐτό. ταῦτα δὲ ποιήσαντες 

. ) ΄ὔ ν᾿ » 
τύπτονται οἵ περὶ τὸ ἱρὸν ἅπαντες τὸν κριόν, καὶ ἔπειτεν ἐν ἵρῃῇ 
ϑήκῃ ϑάπτουσι, αὐτόν. 

1, Μένδητος. ἴθσερεοι ἄδθη Οας 
ἀογ Μεπαάοδβίθυ, ἄθγθῃ ϑίδαΐ πὶ ταῖὐύ- 
Ιοσθπ 6] ἃπὶ ἴδοι ἰδϑ, 5. ο. 40. 

ὥ. οὗτοι δέ. 2: οὉ 991 
8. διὰ τούτους ,Ἰυναρθπ ἀἴθββου 

ἃ. ἢ. πδοῖ ἴἤσαπι ογοδηρ, π80}} 1ἢ- 
τϑπὶ Βεϊβρῖο]“.. 

4. Ἡρακλέα, 5. ο. 48, Θη βρυϊοκέ 
ὙγΑμυβ μι ]1οἷν ἀδπὶ δ γρί. Κπαπ- 
81, ἄδὺ δἰ5 ἃ [(θϑίθσ ΒΌμἢ ΑἸΙΠΟΠΒ πὶ 
δἷπ ΑΡῃμᾶπρὶρ κοι σνου  πὶ5. Ζὶ ἄδηι 
ἘΠΘΌδΙσομ θη ΝΑίοπαιρσοίί ἰγαί. Ἐν 
Ὑγ 87 οἷπθ Μοπαροιί Ποῖα. 

ὅ. καί πῖον βίαί δέ. 
ἐπείτε λιπαρέειν. Απὑοῖ θεοὶ 

δ ηάργθη ϑοΠν [βίου πη βπάοὺ 5160 ἢ 
ἀογν [πῆπ. ἴῃ ΟὈ]Π πον θάθ π8 0. ἄ8πι 
Ἀοϊαιν ἀπά ἄδη Οοπ]αποίϊοπθη ὡς, 
ὅτε, ἐπεί, ἐπειδή. 6]. 6. 

ἴ. προέχεσϑ'αι Ὀοδομία ἀὰς Με- 
ἄϊαπι. 1) 16 πῇ π|ῦ, προέχεσϑαι α. ἐπι- 
δέξαι πᾶπρθη γοη μηχανήσασϑαι αὐ. 

10. φωνὴν --νομἐξζ. Ἦδρτ. νοτ- 
ὈΙπαάού δὕίου τϊ νομίζειν (Ξε ἰπ 66- 
σαι πο ἢ πι6 η} ἄδπ ἀσοιβ. Κα. 1 

Ἡρακλέος δὲ πέρι τόνδε τὸν λόγον ἤκουσα, ὅτι εἴη τῶν 

δυώδεκα ϑεῶν. τοῦ ἑτέρου δὲ πέρι Ἡρακλέος, τὸν Ἕλληνες οἵ- 45 

142 γλῶσσαν νενομίκασι. ΑΒΠηΪ. 
ο. 80. 92. 

11. δολέειν δ᾽ ἐμοὶ 5. Ζιι ο. 4. 
15. ᾿μμώνιοι, ἀϊδ ΑΠννοΝ ΠΟΥ 

ἀθ5 δου πέρ Ηθ Πρ πὶ (65. {ὰρ - 
ΡὈ᾽ΐου ΑἸππποη ταϊύ ἄθπ ν]θ θοϑι οι ίθπ 
ΟΥ̓́ΔΚΕΙ, 485 δι ἀογ τοϊζεπάθη Οδ88 
δῖναι 1 ἴῃ ἀον Πρ βοθα ΥΥ βίος ἰὰρ. 
ἐπωνυμίην ἐποιήσαντο αἷἰβ 

οἷη Βερυϊ Ζὰ ἴαβθαπ: οὔνομα ετγ- 
ΚΙᾶγθ δἰ βδολ!!οῆοπ, Αοομδ. πδοῖ 
καλέω τινά τι 50. οὔνομα (ο. ἐπ- 
ὠνυμέην) ἃρΡ6}10 αἰΐααοπι ΠΟΙ ΪΠΕ. 
᾿μμοῦν. Απιπιοπ (ἂρ. Απιδη ο. 

Ατπὰπ) Βαάδαξοῦ πτυϑρυϊ πρὶ ον ἀδπ 
σοίύ ἀθν  ευθουβθημοῖί, 5. 2. ὁ. 18. 

18. τύπτονται. τὐπτεσϑαί τινα 
νυῖθ ὁ. 01. 192. .1πῆ]ρΡ 6 πα 15 5101 νεσθο- 
γτῖθα5 αἰϊααθαι Ππσογθό. ΑΡβοϊαῦ ὁ. 40 

48. 20. τῶν δυωδ. ϑεῶν. ὕεθεον 
αἴδ ἀτοὶ αδιέογογάπαπβθη ν6 ]. ο. 145. 

21. τοῦ ἑτέρου 465 Ηαϊρροίίε5. 
Τ9εθου. ἀϊθ θεϊάθηῃ νϑυβοβίθάποη Ηδ- 
γΔΟΪ65 5. ὁ. 44. 

Ἂ 

ν 
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δασι, οὐδαμὴ “ἰγύπτου ἐδυνάσϑην ἀκοῦσαι. καὶ μὲν ὅτι γε οὐ 
παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλαβον τὸ οὔνομα τοῦ Ἡρακλέος Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ 
Ἕλληνες μᾶλλον παρ᾽ «Αἰγυπτίων, καὶ Ελλήνων οὗτοι οἵ ϑέμε- 
νον τῷ ᾿ἀμφιτρύωνος γόνῳ οὔνομα Ἡρακλέα, πολλά μοι καὶ 
ἄλλα τεχμήριά ἐστι τοῦτο οὕτω ἔχειν. ἐν δὲ καὶ τόδε. ὅτι τε 
τοῦ Ἡρακλέος τούτου οἵ γονέες ἀμφότεροι ἦσαν ᾿“μφιτρύων 
καὶ ᾿“λκμήνη γεγονότες τὸ ἀνέκαϑεν ἀπ᾽ Αἰγύπτου. καὶ διότι 
Αἰγύπτιοι οὔτε Ποσειδέωνος οὔτε Διοσκούρων τὰ οὐνόματά 
φασι εἰδέναι. οὐδέ σφι ϑεοὶ οὗτοι ἐν τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσι ἀπο- 

᾿ δεδέχαταυϑκαὶ μὲν εἴ γε παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλαβον οὔνομά τευ δαί- 
μονος, τούτων οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα ἜΠΕΑΡΟΝ μνήμην ἕξειν, 

εἴπερ καὶ τότε ναυτιλέίῃσι ἔχρέοντο χαὶ ἤσαν Ἑλλήνων τινὲς 

ναυτέλοι. ὡς ἔλπομαί τὲ καὶ ἐμὴ γνώμη αἱρέει. ὥστε τούτων 
αν καὶ μάλλον τῶν ϑεῶν τὰ οὐνόματα ἐξηπιστέατο Αἰγύ- 
πτιοι ἢ τοῦ Ἡρακλέος. ἀλλά τις ἀρχαῖός ἐστι ϑεὸς 4ἰγυπτίοισι 
Ἡρακλέης ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσι, ἔτεά ἐστι ἑπτακισχίλια καὶ μύ- 
οια ἐς ᾿ἥμασιν βασιλεύσαντα, ἐπείτε ἐκ τῶν ὀκτὼ ϑεῶν οἵ 

1. καὶ μέν. μὲν αὐτίδοι μήν. αἰ θἴῃὴθ ἈΠ ΔῸΒΌ]Θ ἸθΠ 16 ΒΘ Ζϑι ἢ πο 
8, οἱ ϑέμενον τὑπίρον ἃπάρθγθῃ 

Το᾿οπύθυπ Ὀοβοπάθγ5 Ποτηου τι. Ἡβὶοά. 
δ. τοὔύτοοὕτω ἔχειν. ἘΠπὸ ἅππ- 

᾿οῦθ Αὐί ἀον Εραπαίθρϑὶβ, ἀϊθ ἀσσ οι 
ἐϊς Ζνυνϊβδομῃθηβᾶίζο νϑγδη]αββύ δύ, 5. 
ὁ. 26... Ζ.. 6..18. 

ἐν δὲ καὶ τὸδε εἶπε Ὀ61 Ηεγ. 
δαῆρ νυ] θυ κοιγθηάς γοπάμππο 
-οἀἴαιιθ ἴῃ 15. οὐϊαιηης: δέου ἰδύ δὴ 
Ἰπηζαροῦηρε 181 1856. 199, ἐν δὲ 
Δανογ θ᾽ ΠΙΒ 9 ννῖθ πρὸς δέ, μετα δέ. 

ὄτιτε. Ῥοῖῃ οπίβρυϊομύ 1πὴ ΓΟ δ. καὶ 
διότι; ἄδπη διότι ἰδῦ γοπ στιΐη ἄθν Β6- 
ἀφαταηρ πἰομέ γουβοπίθαάθη, ΥΩ], ο.80. 

7. τὸ ἀνέκαϑ'εν ταῖς Βοζαρ ἀπῇ 
αἴθ Απηθὴ νοὴ ἀον Ζο᾽ύ δεδαρί γνὶθ 
{τὸ Θάλης ἀνὴρ Μιλήσιος ἐγένετο 
τὸ ἀνέχαϑεν γένος ἐὼν Φοῖνιξ. 
Βοηϑῦ βύθιὐ ἴῃ ἀἴθθθπὶ ϑἴη πο ποδί τὰ 
ἀνέκαϑεν ( 66. 92. ὟΙ 85. 1235.198). 

ἀπ᾿ Αἰγύπτου. ϑοννοῖ ΑἸπρἢϊ- 
Ὑγὰ0 αἷ5 ΑἸοῆθπο Ἰοϊἰθέθη ἴπν ὅ6- 
50] Θο νοη Ῥουβθαβ Δ0, 46. βϑῖποὺ- 
δοῖ(β νυϊθάου γοῖὴ  πδ8οβ. ἄθπὶ Βγα θυ 
ἀε5 Αοσυρίοβ, δρβίαιημηίθ, ὃ. ὁ. 91. 

9. οὗτοι ϑιθ)]θοί. 
11. οὐκ ἥκ, ἀλλὰ μάλ. Ἔθθη580 

ο. 117, οἴπο ἀλλὰ μάλ., ἀ85 Ζὶι εγ- 
δᾶπΖεπ, ο. 10. 

ἔμελλον. ὙΥοἰϊ Ἠδγ. ἀἷ6 ΒοΪθς 

ὙΥ1}}. {6 81 ἄν. 
12. εἴπερ δἰ αφυϊάθπι. 
καὶ τοτεῖὶπ ἦθπθη αἰέθῃ Ζεϊϊοη. 
ἐχρέοντο 80. Ἑλλήνων τινὲς. 

ἀδάδηκθ: νγϑπη οἰηἶθο ἀθν Ηθ!]θηςπη, 
εν 6. ἸΘἢ φἼδὰθα --- ἀπά ἀἴθβε πιοῖὶπθ 
ΑἸΒΙΟΒῈ 186 ἀὰ} αν παο σεβιζύ (ἐμὴ 
γνώμη αἱρέει, 5. 2. 1 182 λόγος 
αἵρέει α. 11 38), Βοοι ἀαπιαῖβ Θ'οὨ1- 
[α σύ ὑὐϊθθθη ἀπά πᾶοὸὴ Αεσυρίθῃ 
Καπιθη, 56 μα ζίθη ἀοοῖ 46 Αορυρίευ 
Υἷδὶ πιϑὴῦ γὸπ ἄδπ ΜΙ δευροίοῖίο 
ἄἀθυβθιρθη (δ᾽οβοῦσοθ, Ροβοϊἀοη) 
Καπάθ παθθη τηϊϊϑβθη. ΑἸΪ]θὶη βϑ! δὲ 
ἀἴοθθ Κϑῆπθη 816 πού οἰπιηαὶ. ΥΥ 18 
ἰδ 65. 8150 νυδιγβομοίη]ϊοῖ, δε αἷδ 
Αδρυρίου ἄθπ Ηρυακίθβ νοη 
Οτίθοιθη δα] πὸ Βαθθὴ ὁ δ τὴ 885 
ξο] ἸἸοῖ Ἡγακ 65 οἷπο αἰί δομίᾶσνρ- 
ἴβοῆθ Θ οἰζμοῖέ βοῖη. 
18. αἱρέει. ΘΟ ἴον γνώμη 

αἵρέει 80 6. 88 λόγος αἵρέει ΞξΞ το 
ενἱποῖί. διδαοί. 

15. ἢ τοῦ Ἡρακλέος, 80. τὸ οὔ- 
ψομα, νγὰ5 ἃιι5 τὰ οὐνόματα Ζ οηΐ- 
ἜΝ 

17. ἐκ τῶν ὀχτὼ ϑεῶν. 1τ000 
ΤΑῦγΘ ννᾶγθη δ ἀοΥ Τωθῆγε (6Υ 
ἀρυρύβοι ον Ρυϊθβίου. θ6ὶ ἀεὶ Ἀθρῖο- 
ΓαΠσδαηίγ Ὁ 465. Απιδϑὶβ (ῦ70---820) 

.-- 0 

ΠΣ 
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δυώδεκα ϑεοὶ ἐγένοντο. τῶν Ἡρακλέα ἕνα εἷναι νομίζουσι. Καὶ 44 
ἐθέλων. δὲ τούτων πέρι σαφές τὶ εἰδέναι ἐξ ὧν οἷόν τε ἦν. 

᾿ἔπλωσα καὶ ἐς Τύρον τῆς Φοινίκης, πυνθανόμενος αὐτόϑι εἶναι 

ἱρὸν Ἡρακλέος ἅγιον. καὶ εἶδον πλουσίως κατεσκευασμένον 

δ ἄλλοισί τε πολλοῖσι ἀναϑήμασι. καὶ ἐν αὐτῷ ἤσαν στῆλαι 
δύο, ἡ ἡ μὲν χρυσοῦ ἀπέφϑου, ἡ δὲ σμαράγδου λίϑου λάμποντος 

τὰς νύχτας μ εγάλως. ἐς λόγους δὲ ἐλϑὼν τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ ϑεοῦ 

εἰρόμην, ὁκόσος χρόνος εἴη ἐξ οὗ σφι τὸ ἱρὸν ἵδρυται. εὖρον δὲ 
οὐδὲ τούτους τοῖσι Ἕλλησι συμφερομένους". ἔφασαν γὰρ ἅμα 
Τύρῳ οἰκιξομένῃ καὶ τὸ ἱρὸν τοῦ ϑεοῦ ἱδρυϑῆναι, εἶναι δὲ ἔτεα 

ἀπ᾿ οὐ Ῥύρον οἰκέουσι τριηκόσιοι καὶ δισχίλια. εἶδον δὲ ἐν τῇ 
Τύρῳ καὶ ἄλλο ἱρὸν Ἡρακλέος ἐπωνυμίην ἀγοντῦθ Θασίου εἷ- 

ναι. ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, ἐν τῇ εὗρον ἱρὸν Ἡρακλέος 

ὑπὸ Φοινίκων ἱδρυμένον. οἱ κατ᾽ Εὐρώπης ξήτησιν ἐχπλώσαν- 

τες Θάσον ἔκτισαν καὶ ταῦτα καὶ πέντε γενεῇσι ἀνδρῶν πρό- 
τερά ἐστι ἢ τὸν ᾿᾿μφιτρύωνος Ἡρακλέα ἐν τῇ Ἑλλάδι γενέσϑαι. 
τὰ μὲν νυν ἱστορημένα δηλοῖ σαφέως παλαιὸν ϑεὸν [τὸν] Ἧρα- 

κλέα ἐόντα. καὶ δοκέουσι δέ μοι οὗτοι ὀρϑότατα Ἑλλήνων 

ποιέειν. οὗ διξὰ Ἡράκλεια ἱδρυσάμενοι κεκτέαται. καὶ τῷ μὲν 
ὡς ἀϑανάτῳ. Οὐλυμπίῳ δὲ ἐπωνυμίην, ϑύουσι. τῷ δ᾽ ἑτέρῳ ὡς 

10 

20 

γεγἤοββθη., βεϊζάεπι (ἐπείτε) διι5 ἄθῃ 
δοἢύ ἰύίογη ἄθν ουβίθεπ Οτάπεαπο 
αἷξε Ζυυῦ! ἀθὺ Ζνν εἰ θη μουνογσίθη- 
ΠΙ9 (Β'πιαπαίϊομ). δ. ο. 145. 

44. 1. χαὶ -- δέ νἱἷῖδ ἀπίρη (18) 
καὶ δοκέουσι δέ. Ααῇ ἄδπι Ζνν Ἰβοθ θη 
καί ἀπὰ δὲ εἰπροβοβοόθθπθη Υοτία 
ἸἸοσέ Ξίοίβ ἀθγ Τοπ. Ἐθεηβο ΤΥ 108. 
π 19. 

2. ἐξ ὦν Ξε ἐκ τούτων (ἀνϑρωώπων) 
ἫΝ ὧν. 

4. Ἡρακλέος. Ὀεὶ ἀεπ ῬΗδηϊΖζίοτγπ 
Βα] (ἀοπιϊπα5) οἄδν ΔΙΘΙσατίῃ (ἀτθῖβ 
ΤΕΧῚ σεπδηπί. 
κατεσκευασμένον -- καὶ -- 
ἤσαν. Ὀδθεῦσαπο τοπὶ Ῥατγέϊο. Ζατη 
Ψεγο. βηϊί. τυῖθ ο. 116. 

0. ἡ δὲ σμαράγδ. Καππ πῖομε 
ἀδ5 βεἶπ, νυὰβ υῖσ ἢθαίθ 5πιατασα 
ποηπθη. ΘΙ] ἢ ἰδέ ἀδυαπίου οἷ 
ξυῦπεν ΟἸαβῆπββ Ζὰ γευβίθῃθη. 

9. συμῳ ἐρομένους. γε]. ο. 80 
οὐδαμοῖσι" Ἑλλήνων συμφέρονται. 

13, Θασίου εἶναι: ἀογ [πᾷπ. Βεὶ 
ἅδη Ψοῖθεπ ἄθς Νδππ 6 ἢ8 (ἐπωνυ- 
μέην ἔχειν) 5ὲ ΕΓ ἂπ5 ρθοπαβίϊβο. 
ΤΠδ505. ἀοΥ εἰπε Οο]οπῖθ πδοὴ Τὴᾶ- 

505 ἔπητίθ, νυᾶγ δοὴπ ἀεβ. Αρεπουῦ 
ππᾶ ΒτθαεΥ 465 Κβάμπμοβ. Ὀΐε [πϑεὶ 
ὙΥΥ 5Βοῆοπ ἔγἢ (ἀπ 1400) τοῦ ἄδπ 
ῬΒΟΠΙΖίοσπ ἴῃγοΥ ΟΟΙἀθογσνυεσκε 
νγθσθη θεβποδί. ΥἹ 47. 

14. κατ᾽ Πυρ. ζήτ. 5:1 2. 
16. καὶ πέντε. ὕξθεε ἀδ5 οὐκ ᾶ- 

Τα πας καΐνρι. 1 53.91. πα ΖνΥΥ 
πὶ ὅ ΘΙεβοἢ οἢέογς : πϑπ οἢ τὸπ 
Οδάπιι5 5 Οδάϊρας, ἄδπι Ζεϊέρε- 
ΠΟΞΒΘη 465 ΗδθυβκΊεβ, τνᾶσοπ ὃ Θἰοπο- 
ταίϊϊοπεπ νυϑγῆἤοσεθη. ΕΞ ὙΥΔῚ ἋἀδΥ 
ὑγγΐβομ α Ἠβδγακ]εβ ἀπὶ ὅ Θεπεγὰ- 
(ἰοπθη ἃ] θυ αἷβ ἀθὺ συϊθοίβομο., ἀοΥ 
ϑόοἢη 465 Απιρβϊέγαο. 
πρότερα ἐστι ἤ --- πρίν ἄδλδετῖ 

ταϊέ [πῆη. 
11. δηλοῖ -- ἐόντα. ἈΑποῆ Βεῖ 

ἄδεπ γόδοη 465 Ζεῖσϑηβ βέβῃηϊξ ννυῖθ θεῖ 
ἄδπ εγθεπ ἄθὺ ὙΥΔυπθἢπιιπν ἀ85 
Ῥυδαϊοαΐ ἵπὶ Ῥατέϊοϊρ. Υε]. ο. 1. 

19. ἱδρυσάμενοι κεκτέαται 
5. 0. 42 Απῇ. 

380. Οὐλυμπέῳ. εν ὕπέοεγξομοα 
χνυϊβοιοπ ἄεπὶ οί ἀπ Ηα!θροίς 
ἩδγακΙο5. τυϊγὰ δ οὴ ἀθτοῖ ἀϊα τοσ- 
Βομίθάθπθπ Αὐδαγοκε ἀθ5 Ορἕδυπβ 



4δ ἥρωι ἐναγίζξουσι. 

49 ἨΒΕΟΡΟΤΙ 

“έγουσι δὲ πολλὰ καὶ ἄλλα ἀνεπισχέπτως οἵ 
Ἕλληνες εὐήϑης δὲ αὐτῶν καὶ ὅδε ὁ μῦϑός ἐστι, τὸν περὶ τοῦ 
Ἡρακλέος λέγουσι. ὡς αὐτὸν ἀπικόμενον ἐς Αἴγυπτον στέψαν- 
τες οἵ Αἰγύπτιοι ὑπὸ πομπῆς ἐξῆγον ὡς ϑύσοντες τῶ Ζιί᾽ τὸν 
δὲ τέως μὲν ἡσυχίην ἔχειν, ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῷ κατήρ- 

2 Α ΄ - 

χοντο, ἐς ἀλκὴν τραπόμενον πάντας σφέας καταφονεῦσαι. ἐμοὶ 
μέν νυν δοκέουσι ταῦτα λέγοντες τῆς Αἰγυπτίων φύσιος καὶ 
τῶν νόμων πάμπαν ἀπείρως ἔχειν οἱ Ἕλληνες τοῖσι γὰρ οὔδὲ 
κτήνεα ὁσίη ϑύειν ἐστὶ χωρὶς ὀξέων καὶ ἐρσένων βοῶν καὶ 
μόσχων, ὅσοι ἂν καϑαροὶ ἔωσι, καὶ χηνῶν, κῶς ἂν οὗτοι ἀν- 

ϑρώπους ϑύοιεν; ἔτι δὲ ἕνα ἐόντα τὸν Ἡρακλέα, καὶ ἔτι ἄν- 
ϑρῶπον, ὡς δή φασι, κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦ- 

σαι; καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα ἡμῖν εἰποῦσι καὶ παρὰ τῶν 
» -» ᾽ ᾿ 

ϑεῶν καὶ παρὰ τῶν ἡρώων εὐμένεια εἴη. 
Τὰς δὲ δὴ αἶγας χαὶ τοὺς τράγους τῶνδε εἵνεκεν οὐ 

Βεζοϊοννποί (ϑύειν -- ἐναγέξειν - 
τὸ χοὰς ἐπιφέρειν ἢ ϑύειν τοῖς κατ- 
οὐχ ομένοις). ὙΥΙΘ ον 1107. 
ἐπωνυμίην Δανου θα] ννῖθ 1 19 

ἐπίκλησιν (ἅψατο νηοῦ ᾿ἀϑηναίης 
ἐπίκλησιν ᾿Δσσησίης). Ζα οτδϑη- 
Ζ6π ἰδύ ὈΥΒΡΥ ΠΟΘ Ί 10. καλεομένῳ, 48 
ἴῃ ἀθτ γεγθιπάσπρ καλέω τινά τι (50. 
οὔνομα, ἐπωνυμίην) ἀφ᾽ 58οι! 6 
ΔΑοοαυβαίν θδὶ ἀ6γὺ {Πππνύηάϊιπο 1Π5 
Ῥαββῖν ἀπνογᾶπαογέ ΒΙοΙδύ (καλέεταί 
τις οὔνομα οἄ. ἐπωνυμίην). ΥΕΙ. 
ο. 42. 

45. 1. πολλὰ καὶ ἄλλα, ἀεπι 
Θπίβρυϊομῦ καὶ ὅδε ὁ μῦϑος. 

4. ὑπὸ πομπῆς "πίον. ἴοϊου- 
Ποῖ Θπὶ Οεἰεῖθο, ὑπὸ οὐ ΚΙᾶτα πδοῖὶ Ι 
11 ἐστρατεύετο ὑπὸ συρίγγων τὲ καὶ 
πηκτίδων καὶ αὐλοῦ, ντο ὑπό ἀδ5 
ΜΠ] ἃ. γΥεγΚΖοὰρ ἃ. 1. ἀϊθ πιιδὶ- 
Καὶ βοῆθη Τπδίγιπιθπίβ δεδιμ ἀστοὶ 
ἄεογοπ Βερ]οίίασ ἀὰ5 ἰακίιηβϑβιθο 
ΜΑΥβο ἴθσθη που νου σου αἴθ υνῖσα, 

ὅ. τέως μέν 5.1 82 νννο τέλος δέ 
ΤοΙρσὺ: 111 ἴο]σὶ μετὰ δέ. 
κατήρχοντο. κατάρχεσϑαι δ - 

γᾶ 5 γῸΠ δἴποπι δπΖοη (αὐτοῦ) αἰϑβ᾽ 
ἘΒΌΪ ηρ ννεσπϑἢπιοπόύ. Εἰ Βθζοῖοι- 
ποῦ ἄαϊιογ ἀϊθ Ῥ δῖ θεῖπι Α πἴδπν 
465 Ορῖΐετγβ, νυ ϑίοθθ 2. Β. ἱπι ἀν- 
Βομι ποίάθη ἀδγὺ ΘΕ Γπἤδατα 465 Ορῖἕοτγ- 
{ἴοτ5 θοβδίθῃθπ Κοππίβ. 

θ. καταφονεῦσαι ὈεοΖίοϊξ 510} 

8} ἀ16 θεκδηπίθ ϑᾶρο τοπὶ ἔσνυρίι- 
Βοῆθη Κῦηῖρσ Βυβῖγὶβ, πα [6 δαίία 
δαοῖ Ῥαηγαβὶβ, Ἠογοάοίς ΟΠείπι, ἴῃ 
ΒΘ ΠΟΥ Ἠεγάκίεθ Ὀδμ πάρ]. 

ἐμοὶ μέν. θὲν δπίβργθομεπᾶθ ἅε- 
δθηβδίζ ἄλλοισι δέ ἰδὲ ἀιὰ5 ἀ6πι δ΄ ππ8 
Ζὰ ἘΣΕΘΌΖΌΙΣ γε ει. ὉΣΊΩΣ 

9. χωρὶς ὀέων. 8.0. ἰδέ γΈβεῃ 
ο. 41 [τ ἀὰ5. πδπαβομγι Π]0 6 ὑῶν 
σοβοισῖθθοη. οοῖ βομοῖπθπ πϑοὴ 
ἄθη Ῥοηκπηιᾶίογπ ἀϊθ Αδσυρίου ποοῖ 
Δ Πάθγο [5 ἀϊθ ΠΊΘΥ παπιἢ αἴ σϑιηδοῖ- 
θη ΤΊοτα ροορίεσί Ζὰ πάρη. 6Γ 
ΕΘ γδιι οἷν νυν πὶ ἄθη οἰπζοίποη Νο- 
6 δἷπ ψϑυβοιβθάθπουν, Υα8]. ϑίγδθ. 
812. 814. 

10. ἀνθρώπους ϑύοιεν. ἴῃ αἰ- 
(θη Ζοϊίθη βομοῖηΐ ἀἀ5 ἀοοῖν, νυθππ 
Δ Οἢ νογοϊηζΖοὶί, βίαςσοία πάθη Ζὰ 
Πᾶθδπ: 50 ἰθῆγθη ἀϊθ Πεπκιιᾶίθγ. 

12. κῶς φύσιν ἔχει. Ῥ6γ 1πᾶ]- 
οδί. ἰδῦ νγϑῖῦ πδομαγι κυ 8 5 
οἴννᾶ ἀν Ορίδεν ταϊέ ἄν. Ὀῖο ὙΥ η- 
ἄππρ 56] ϑέ ἰδῇ βοίίθη ἀπά οἰθῖοῦθε- 
ἀδαϊοπα, παῖ’ κῶς οἰκός ἐστι. 

14. εὐμένεια εἴη. ϑεῖπε ΕἸχΟΝΕ, 
ἀϊς αδείεν σὰ νεγθῖζοπ ἀιγοῖι Β6. 
τῖοπ ἅδον ΒΘ σδβεβ βρυϊονέ ΗῸΓ. 
ΟΥοΥ 85, 50 ο, 46 οὔ μοι ἥδιόν ἐστι 
λέγειν, ο. 41. θὅ τὰ ϑεῖα πρήγματα 
ἐγὼ μάλιστα φεύγω ἀπηγέεσϑαι. ,ὃ: 
1171 καὶ τῆς “]ἤμητρος τελετῆς πέρι 
εἰδότι μοι εὔστομα κείσϑω. 
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ϑύουσι “ἰγυπτίων οἵ εἰρημένοι. τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτὼ ϑεῶν λο- 
Ξ- ΄ ν [4 

γίζονται εἶναι οἵ Μενδήσιοι, τοὺς δὲ ὀκτὼ ϑεοὺς τούτους προ- 
τέρους τῶν δυώδεκα ϑεῶν φασὶ γενέσϑαι. γράφουσί τε δὴ καὶ 

΄ ἤ 4 ν ρ 2 Α - . ᾽ 
γλύφουσι οὗ ξωγραάφοι καὶ οἱ ἀγαλματοποιοὶ τοῦ Πανος τωγαλμα, 

ὃ κατάπερ Ἕλληνες. αἰγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα, οὔτι τοιοῦ- 
τον νομίζοντες εἶναί μιν, ἀλλ᾽ ὁμοῖον τοῖσι ἄλλοισι ϑεοῖσι. 

» ᾽ , 

ὅτευ δὲ εἵνεκεν τοιοῦτον γράφουσι αὐτόν, οὔ μοι ἥδιόν ἐστι 
λέγειν. σέβονται δὲ πάντας τοὺς αἶγας οἵ Μενδήσιοι, καὶ μαλ- 

ι ἢ - ΄ ΄ ᾿ , 
λον τοὺς ἔρσενας τῶν ϑηλέων καὶ τούτων οὗ κὸ λοι τιμὰς μέ- 

5, . , “ , 10 ξονας ἔχουσι ἐκ δὲ τούτων εἷς μάλιστα, ὅστις ἐπεὰν ἀποϑάνῃ,. 
᾿ , Ν ἣν ,ὕ π᾿ ὔ , ΝΠ 

πένϑος μέγα παντὶ τῷ Μενδησίῳ νομῷ τίϑεται. καλέεται δὲ ὁ 

τε τράγος καὶ ὁ Πὰν “ἰγυπτιστὶ ΜΜένδης. 
᾽.» “1 τ 
τ πτο τ ὃ ἐν τῷ 

νομῷ τοὐτῷ ἐπ᾽ ἐμεῦ τοῦτο τὸ τέρας᾽ γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο 

ἀναφανδόν. τοῦτο ἐς ἐπίδεξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο. 
γύπτιοι μιαρὸν ἡγέαται ϑηρίον εἶναι" 

ὕ 

καὶ τοῦτο μέν. ἤν τις 
, ὦ ᾿ ΘΝ 3 δὶ " ὔ 54.115 53 - 

ψαυσῃ αὐτῶν παριῶν ὕος, αὐτοῖσι ἱματίοισι ἀπ ὧν ἔβαψε 

ἑωυτὸν βὰς ἐπὶ τὸν ποταμόν, τοῦτο δὲ οἱ συβῶται ἐόντες 
ΔἸ ΣΙ, 2 , ᾿ δ Ἃ 2. δλ ἘΞ ᾽ 2. Ὁ Θ ΡΟΝ, 

Δ ιγύπτιοι, ἐγγένεες ἐξ ἴρὸν οὐδὲν τῶν ἕν ““ιγυπτῷ ἐσερχονται 
δα , } , 3 [ 

μοῦνοι πάντων. οὐδέ σφι ἐκδίδοσϑαι ϑυγατέρα οὐδεὶς ἐθέλει 

40. 1. οὗ εἰρημένοι, ἀϊο Μεη- 
ἀοβῖθυ, 5. ὁ. 42. 
τῶν ὀκτὼ ὃ'εὧν 5. ο. 145. 
4. Πανός. πα ἀπάργο (δϑίδὶ- 

τὰπηρ ἀ65. {πευδίδομθη Κπορῇ (5. Ζ. 
ο. 42). ἀδ5. νυϑιἐθ] ἀθπάθη Οοἰβίθ, 
ΦΟΥ ὈΠΊΘΥ γουβοῃϊθάθπροη ΝΝᾶιηθη γνου- 
Κοπιηί. ὟΥΙα 'ἰπ ἀθγ Οδβ6 ϑινδῇῃ (6. 
ὙΥΙΔάδΥ, 50. νγᾶγ ἴῃ πὶ ἱπὶ νομός Α6Υ 
ΜΙ Θπάοβίου ἀθν ΒΟΟΚ «5. ἀδ5 ϑ'υπιθοὶ 
Κυδβορον Ζευσαπρ σοι θη ρε. 

ὅ. τραγοσπελἕα πιο απξτώγαλ- 
ἱα. Βοπάργη δῇ Πᾶνα ὈεΖορβϑῃ ; πἰπ- 
5] ΟΕ ΠΟΙ 465 σεπιὶβ γν6]. οπι. ἸΙ. π 
459 τῶν δ᾽, ὥστ᾽ ὀρνίϑων πετξη- 
νῶν ἔϑινεα πολλὰ ἔνϑακαὶ ἔνϑαπο- 
τῶνται ἀγαλλόμεναν πτερύγεσσιν. 

6. ὁμοῖον ΘΌΘπ580 Βοβομδῖζεπ. Ηδθγ. 
τηθὶπῦ, ΘΌΘη50 ννεπὶρ νυ] Ζ. Β, Αἰὰ- 
πῖοπ Κπθρῇ, ἀδν τϊῦ ἄθπι Ηδιρῦ ἀπ 
ἄδη Ησπουπ ἀ65. ἵῃπὶ οι! σθη ὙΥ16- 
ἀ6γ5 Δ Ὀ]]ἀ οὐ νυῖγα (6.42). τη ΥΥτγκ- 
Ἰπον κοῖς ἴῃ ἀἴθθου Οθβία!ε σὰ ἄθπκθη 
δὶ. 850 πηΐδϑθ πιᾶπ Δ 0ἢ πἰομέ οἰδα- 
Ῥθη. ἀδ85 5'οῖ ἀϊθ Μίδπαθοίου ἄθπ 
Κπορὶν αἷ5. αἰγοπρόσωπον τπα τρα- 
γοσλ. νουβ βίος πᾶ τίθη. 
Ὑ οὔ μοι ἥδιόν ἐστι λέγ. 5. 4. 

45 πᾶ. 

ἥδιον Ὀοδομπία ἄθπ Οὐπιρδγδίν 
»»58 15 Ἰασαπάμπι, ἀδοοτγαμπης΄. 

8. καὶ μᾶλλον. καί ἀπ Ζννᾶγ: 
να]. ο. 44. 

9. κόλοι. 80 ἰδὲ τῖί Θομᾶξου βίδες 
465 δἰ ππυνιαγῖσοπ αἰπόλοι ἄον Ἠαπά- 
50 Βσ θη Βεβομυίθθεπ. 

10. ἐκ δὲ τούτων 56. τῶν ἐρσέ- 
νων. Ὀὔπίογ ἄθη Βδοκθη νναταθ αἶδὸ 
ΘΙ ΠΟΙ Βοβοπάθυβ νοῦ ἄδη Νίθηοβίθυῃ 
ψουθῆγί. ΟἸθΙ ομθυνυθῖβθ ννασάθη ἢ οὶ- 
Πρ ρομαιίθη πὶ ΒοΖιγκ ἀθ5 πιο 
ἄἀον ὙΥΙάάου, ἴπ Οἴμθο5 485 Κυοκοά!!, 
ἀογ Αρὶβ 'π Μεπιρ 5 ἀπά 46ν ἔβατιρο 
ΘΌΘΥ ΜΙΠΘΡΗΙΣ 1 πη ΗθΠοροΙ 5. 

15. ἐπ᾽ ἐμεῦ ἰδιμροτδὶ υνὶβ ο. 80. 
3.2: Ὁ. 4. 

41. 15. τοῦτο μέν οἰπογβοῖίβ. 
10. αὐτοῖσι ἔμ αἀτ. ἀπᾶ οἰπὶ : γΕ]. 

ΥΙ 89 ἐμὸς δοῦλος, τὸν χρῆν πανοι- 
πίῃ, αὐτῇ͵ γυναικὶ συνέπεσδηαι. 

ἀπ᾿ ὧν ἔβαψε νρ]. ππίοπ κατ᾽ 
ὧν ἐκάλυψε. Ἀ. Ζοσίι 

11. τοῦτο δέ 5. οὔξη 18. 
19. ἐθέλει. Ττούζ σον ὕθυδοῖ- 

ἴππρ βθρθπ ἀὰδθ Ηἰϊτγίθπίθροπ ἀπά 
βϑῖπθ {Πησϑἰ ]Ἰο Κοὶῦ ννυαπαάΐοπ ἀϊα 
Αδσυρίοθυ νἷθ] ϑουρία! δα ἀϊς νΊθὶ- 
Ζαοίέ. γοπ ἴσοι ΑΌβομθα σορθπ ἀ6π 

Ὧν δὲ Α4ἰ- 41 



44 ἨΕΒΕΟΡΟΤΙ 

οὐδ᾽ ἄγεσθαι ἐξ αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἐκδιδόαταί τε οἵ συβῶται καὶ 
ἄγονται ἐξ ἀλλήλων. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι ϑεοῖσι ϑύειν ὗς οὐ 
δικαιεῦσι Αἰγύπτιοι, Σελήνῃ δὲ καὶ “Πιονύσῳ μούνοισι τοῦ 

αὐτοῦ χρόνου, τῇ αὐτῇ πανσελήνῳ, τοὺς ὕς ϑύσαντες πατέον- 

ται τῶν κρεῶν. διότι δὲ τοὺς ὑς ἐν μὲν τῇσι ἄλλῃσι ὁρτῇσι 
ἀπεστυγήκασι, ἐν δὲ ταύτῃ ϑύουσι, ἔστι μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ 
ὑπ᾽ Δ4ἰγυπτίέων λεγόμενος, ἐμοὶ μέντοι ἐπισταμένῳ οὐκ εὐπρε- 
πέστερός ἐστί λέγεσθαι. ϑυσίη δὲ ἥδε τῶν ὑῶν τῇ Σελήνῃ 
ποιξεται" ἐπεὰν ϑύσῃ. τὴν οὐρὴν ἄκρην καὶ τὸν σπλῆνα καὶ 
τὸν ἐπίπλοον συνϑεὶς ὁμοῦ κατ᾽ ὧν ἐκάλυψε πάσῃ τοῦ κτήνεος 
τῇ πιμεζῃ τῇ περὶ τὴν νηδὺν γινομένῃ. καὶ ἔπειτεν καταγίζξει 
πυρί᾽ τὰ δὲ ἄλλα κρέα σιτέονται ἐν τῇ πανσελήνῳ, ἐν τῇ ἂν τὰ 
ἱρὰ ϑύσωσι, ἐν ἄλλῃ δὲ ἡμέρῃ οὐκ ἂν ἔτι γευσαίατο. οἵ δὲ 
πένητες αὐτῶν ὑπ᾽ ἀσϑενείης βίου σταιτίνας πλάσαντες ὗς 
καὶ ὀπτήσαντες ταύτας ϑύουσι. ὑπ ᾿ : 

Τῷ δὲ Διονύσῳ τῆς ὁρτῆς τῇ δορπίῃ χοῖρον πρὸ τῶν ϑυ- 
ρέων σφάξας ἕκαστος διδοῖ ἀποφέρεσϑαι τὸν χοῖρον αὐτῷ τῷ 
ἀποδομένῳ τῶν συβωτέων. τὴν δὲ ἄλλην ἀνάγουσι ὁρτὴν τῶ 
“Διονύσῳ οἱ Δἰγύπτιοι πλὴν χορῶν κατὰ ταὐτὰ σχεδὸν πάντα 
Ἕλλησι᾽ ἀντὶ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφί ἐστι ἐξευρημένα ὅσον τὲ πη- 
χυαῖὰα ἀγάλματα νευρύσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώμας 

γυναῖκες, νεῦον τὸ αἰδοῖον, οὐ πολλῶ τεῳ ἔλασσον ἐὸν τοῦ ἀλ- 

Ὁ “- 

1Ό ἘΞὉ εν 

48 

20 

ὕερου ἀθεπ Οοπιραγδύ. εὐπρε- 
πέστερος νϑῖ. ο. 46 οὔ μοι ἥδιόν 
ἐστι. 

9. ϑύσῃ 50. ὁ ϑύσων, νυῖθ ο. 10 
ἐπεὰν νῶτον ὑὸς δελεάσῃ περὶ ἀγ- 
κιστρον 50. ὃ δελεάζων; Διο ο. 96. 

10. κατ᾽ ὧν ἐκάλυψε. νου. 5.16. 
14. βέου. βίος νἱοίυβ, 5. [80. ὅ'δηΖ 

νυν Ποῦ ὙΠῚΙ 61. ΕΙ. ο. 88 τοὺς 
χρήμασι ἀσϑιενεστέρους. 

48. 10. τῆς ὁρτῆς τῇ δορπίῃ, 
8 ἄθπι Ὑογαροπα 465 Εἰδοίθβ. χίορ- 
πία νγᾶν εἰβθπ οι ἀον οὐβίο Τρ ἀθ5 

Ἡϊτίοπδίαπα Ζοαῦσοη ἀπο 416 Ὀ16- 
Πποῆθη 1)αγβίθ! ! προ, δῇ ἄθπθη ἀϊ6 
Ηϊγίθη ὅονν δΠ ΠΠΙΟ ἢ ΘΘΗΥ Πβ551160} οἰπά. 

1. ἄγεσθ'αι νυϊτὰ 5οννγ0} γοπὶ ὅὰ- 
ἴεν ροργδιοπέ, ἀθὺ ἄθπὶ ϑ'οῆπα οἷἶπθ 
Βσαὰ αι γ (1 84) ἃἱ5 ἀιοι σὴ 
ἄδεη ἀοὺ δἱοῖ οἷπο ΕὟδι δμοὶί 
ἜΣΡΤΗΝ ἄσοοτθ). Ὑγ16 πῖον, 1 59. 

δικαιεῦσι, 5. Ὀϊα]εοί. 5. ὁ ΠῚ 
αὕδενα ΔῈ ὀωῚ. 
Σελήνῃ δὲ καὶ “τον. ἅσγνρί. 

ἨδδΙσὶ απ Η 65 οὔθν [κἰ5 τπὰ Ο91- 
γἱὶβ, ἄθῃ Μοπάὰ ππηᾶ ἀδὺ ϑοππο δηΐ- 
ΘΡυθομοπα, Βεῖάς (ἰδέίοι, ἀἶθ ἃἰ5 θη 6- 
ποῖ νουραπάθη σοάδομπέ ννυγάθη, τὸ- 
Ργἄβθπίϊθγθη αἴθ Ζθιισθπάς, ννοϊδεῖρο 
Ναίαυγκτγαῖς θ᾽5 ϑ'ομνν οἵη νγἂσ ἢ πθ ἢ 
815 ΒΥ ΠΡΟ] ἀον ΕὙ α ΟΠ θατκοῖῦ μῸΙΠ1ρ. 

θ ἀπεστυγήκασι, {96 06Ρ ἀδὰ5 
Ῥεγί. 5. 2. 6. 6 μεμετρήπασι. 

ἔστι μὲν. θ)»6πὶ μέν Θηίπρυϊοιί ὁ 
περὶ αὐτοῦ δύ Ν,ααίταπι. 
7. ἐμοὶ μέντ. ἐπισταμἕένω 5. 1. 

ο. 48, 

Αραίαγιθη οβίοβ ἴῃ Αἰμθη. ἀθν πιῖΐ 
οἴπθιη Εββθη βϑίοϊοτε νν ατᾶρ, 

18. τὴν δὲ ἄλλ. -- ὁρτ. 
488 δ) πάθπι [οδεϊ βο οπιπῖδςς. 
30. Ἕλλησι ὑρῖν πὶ κατὰ ταύ- 

τά: ν6}. 1 186 α. 5. 2. 6. 104. 
ὅσον τϑξ8 ἔογο.. ἝΩΙ ο. 78. 96. ᾿Αἰ- 

ἰβοῖν Ὁ]ο5 ὅσον. 
99, νεῦον τὸ αἰδοῖον, σχῆμα 

καϑ' ὅλον καὶ μέρος. Ψ..Ζ. Ὁ. ΑΥΑ: 88,ὅ. 
πολλῷ τεῳ νεὶβ ο. ὅ8. 124, ΠΝ 

Ὁ Γ6}1- 
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118. 1, ΟΑΡ, 48---49. 4ῦ 

͵ ᾽ 

λου σώματος᾽ προηγέεται δὲ αὐλός, αἵ δὲ ἕπονται ἀεέδουσαι 
τὸν “Ζιόνυσον. διότι δὲ μέζον τε ἔχει τὸ αἰδοῖον καὶ κινέει μού- 
ψον τοῦ σώματος, ἔστι λόγος περὶ αὐτοῦ ἱρὸς λεγόμενος. 
ὧν δοκέει μον Μελάμπους ὁ ᾿άΑμυϑέωνος τῆς ϑυσίης ταύτης 
οὐκ εἶναι ἀδαὴς ἀλλ᾽ ἔμπειρος. Ἕλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους 

-" , 

ἐστὶ ὁ ἐξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὔνομα καὶ τὴν ϑυσίην 
»“» ΠΑ ᾿] , " 

καὶ τὴν πομπὴν τοῦ φαλλοῦ᾽ ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα συλλαβὼν 
2 ῇ νὰ 

τὸν λόγον ἔφηνε, ἀλλ᾽ οἱ ἐπιγενόμενοι τούτῳ σοφισταὶ μεζόνως 
ἐξέφηναν᾽" 

Ξ ᾿ - Ι Χ 
τὸν δ᾽ ὧν φαλλὸν τὸν τῷ Ζιονύυσῳ πεμπόμενον 

Χ δ ἀν τ , ΓΝ ΩΝ ΄ ΄ 

Μμελάμπους ἐστὶ ὁ κατηγησάμενος, καὶ ἀπὸ τούτου μαϑόοντες 
- -" ΄“, 

ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι Ελληνες. ἐγὼ μέν νύν φημι Μελάμποδα 
γενόμενον ἄνδρα σοφὸν μαντικήν τε ἑωυτῷ συστῆσαι καὶ πυ- 
ϑόμενον ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἄλλα τε πολλὰ ἐσηγήσασϑαι Ἕλλησι καὶ 

᾿ 4 ὦ ΄ ν 2 ; ᾿ 
τὰ περὶ τὸν Διόνυσον, ὀλίγα αὐτῶν παραλλαξαντα᾽ οὐ γὰρ δὴ 

ἢ - » 

συμπεσεῖν γε φήσω τὰ τε ἐν Αἰγύπτῳ ποιεύμενα τῷ ϑεῶ καὶ 

50 ἄλλῳ τέῳ. ΟῚ ἴτὰ 1,80. αὐαϊά τι, 
80 δύ] ἵπι ατίθοι. τὶς ἰπ ποτ επτι: 
8επ υνῖθ “πᾶς τις, πολλὸς τις, ὀλίγοι 
τινὲς, ἄλλος τις αἷ5 Αὐβάτγιιοκ ἀεΥ 
{{πρϑυυ]ϑβϑθθῖῦ οὐθνὺ {ΠΩ Θδυ πη Ποῖ 
᾿πϊ]!]ἀοτη ἄς οὐ. Ῥεβομτάπκοηάθ 
Κυαΐί. [πὶ θειύομοπ. ἀν οκοη νυῖν 
ἀἴθ5 ἀσγοῖ οἷη ἄνερ (ούννα, νυ ο]) 
815. ὙΥΙΘ Πῖθὺ ο. 58. 124. 
. μοῦνον τοῦ σώματος, κα- 

Ἰοῖὶῃ νὸπ ἄδθπη ὕρυϊσοη Οἰϊθάθγη 465 
Κῦτρουβ. 

49. 4. Με] απ ρ ἃ 5. νγᾶὺ δἰ πϑὺ 6. 
δΙ!οϑέθπ ἀπά Ῥου τι θδίθπ ΘΘΠΘΥ 
Οτϊθομθη!απάβ ἵπ ἀθὺ την Ίβοῆ θη 
ζεῖ (ΤΧ 84). Ἐπ σαὶ ἔὰν ἄθη ατάη- 
ἄον ἀ65 Θιομ υβοβοῦ 5 ἴῃ Οτθοῃθη]. 
Ταγοῖ σομοίπιθ Ορίου ἀπα ΒΘ ππη- 
88π ἅδε δ΄ ἃο} αἴθ ΗθΠΚαηϑί. 

δ." “1 ἔμπειρος, ταϊέ ΝΝδο- 
ἄταοῖ ϑεβαρῦ, ννῖθ οθθῃ ο. 40 οὐκ 
ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα. 

0. ἐξηγησάμενος ..416 Απίεϊξαπρ 
ϑεθοπά χὰ ἀθν Βεπθηπαπροί.. Ὠ 16 
Ῥγᾶροβ. ἐξ Ὀοζίθῃέ ἴπὶ ευθαιῃ ἀἷδ 
Βεάριξαιπρ πιοὶδὺ δα ἀπ απ Κὶ 6 οὐ. 
ὈΠπθοΚαππίςο Ἰίησο. 5. ΥἹ 1588. 
Αθπη οι πἀπίθη πατηγησάμενος. 

γ ἀτρεκέως μὲν οὐ. οὐ σεμῦτί 
8ονν οἱ Ζιι ἄτρεκ. αἰβ Ζὰ ἔφηνε. 
πάντα συλλαβὼν τὸν λόγον. 

Ἀ16 ΟΙθβδιμθ!θιγθ ἴῃ 81|16π ἰθσθη Εἰη- 
οὶ μοϊΐαπ μαῦ δὲ πού ἴῃ ἰἤσοπι Ζιι- 
58 ΘΠ δ 96 σοζαβϑί. 

συλλαβεῖν νοτβίθμθῃ (5016. 91). 
8. σοφισταί. Βεὶ Ηδτ. ποοῖ αἴ6 

γγεοῖβθη οὔπο ἐδάοθϊ πάρ Νϑθεπθο- 
Ζφιθπαπρ (5. ἀπίθη σοφόν); τνβὶ. Ζὰ 
129. ἀπ ἄθηκθϑη ἰδ πϑιμθπί!οι ἃπ 
416 Οτρδῖκον ἀπα ῬγΈΠαΡΌΟΓΔΆΒ,8. 6.81. 

9. πεμπόμενον 0. 48 περιφο- 
ρξύμενον. 6]. ὁ. 46 ὑπὸ πομπῆς 
ἐξῆγον τὸν Ἡφαλλέα. 

10. κατηγησάμενος γγὰ5. ΟΌδὴ 
ἐξηγησάμενος ἃ. 18 ἐσηγήσασϑαι. 

11. ποιεῦσιτὰ ποιεῦσι. Ὄϊδθ58 
νυῖθ ἢ Π] 6 ὙΥ πα σθη δἱ πα ̓ἸΠΙΠ6 Γ 
παῖς ἘΠπηρ Πα 56 ααϊζιζαςεοπ. Θοοὶ 5ε- 
Ὀυδυομύ 5ἷθ Ηθὺ. δον ἀθγ ΚὔγΖε 
ΒΑ]θου. Κ 6]. 1 99 χρὴν δέ σε ποιέειν 
τὰ ποιξεις. Τ 909 παῦσαι σπεύδων 
τὰ σπεύδεις. Ἐθαπθο ΠΠ 156. Υ 86. 
ὙΠ 175, 
ἐγὼ ἱ ἕν 5. 4. ο. 4ὖ ἐμοὶ μέν. 
12. ἑωυτῷ συστῆσαι, αἰ Καπηύ- 

ηἶβ ἄθν ΜδΠΟΚ δἰ οι δου ύθ θη, 
εἷο. αἴθ δἰπζθίπθη Ὑουβο γι ἔθη απᾷ 
ορουδιιοῆθ, τυ ϑίοῃθ οὶ ἀν Νδπυῖκ 
Ζἀὰ Ῥοορδοϊίθη δἰπά, 5160 ἢ}. Ζιβὰ ΠΠΊΘἢ - 
βίθ 6 η πᾶ Ζὶ οἰπθπὶ ϑ' υϑίθπι ψοὺ- 
οἰηίσθη. θουβθῖρθα Απβάτσαοκ π᾿ οὖ- 
νΥἃ5 ὙΘΥΒΟ Θά πον Βεάθαϊξαπο 1 108 
Κυαξάρης τὴν ἄνω σίην πᾶσαν 
συνέστησε ξωυτῷ. 

1, συμπεσεῖν «ο απ πα Πη Θ ἢ ἔα - 
ἰδῃός μιοϊϑϑύ θυ: κα ΤΆ ΠΡ ἄθ6γ- 
οἰ πῃ 50 τῇ πι 6 ἢ, 

Ἤδη 49 



δ0 μένων ἐς τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην χώρην. 

40 ἨΒΗΟΠΟΤῚ 

΄ . ᾿ 3 ΄“ 

ὁμότροπα γὰρ ἂν ἣν τοῖσι Ἕλλησι καὶ οὐ 
φήσω, ὕκως “ἰγύπτιοι παρ᾽ 

τὰ ἐν τοῖσι Ἕλλησι" 
νεωστὶ ἐσηγμένα. οὐ μὲν οὐδὲ 

»  Ψ Π7 Ἧ " “ 

Ἑλλήνων ἔλαβον ἢ τοῦτο ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. πυϑέσϑαι δέ 
μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τὰ περὶ τὸν “ιόνυσον παρὰ 
Κάδμου τε τοῦ Τυρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ἀπικο- 

Σχεδὸν δὲ 
καὶ πάντων τῶν ϑεῶν τὰ οὐνόματα ἐξ “4ἰγύπτου ἐλήλυϑε ἐς 
τὴν Ἑλλάδα. διότι μὲν γὰρ ἐκ τῶν βαρβάρων ἢ ἥκει, πυνϑανόμε- 

γος οὕτω εὑρίσκω ἐόν. δοκέω δ᾽ ὧν μάλιστα ἀπ᾽ Αἰγύπτου 
ἀπῖχϑαι᾽ ὅτι γὰρ δὴ μὴ Ποσειδέωνος καὶ Διοσκούρων, ὡς καὶ 

πρότερόν μοι ταῦτα εἴρηται, καὶ Ἥρης καὶ Ἱστίης καὶ Θέμιος 
καὶ Χαρίτων κἀὶ Νηρηίδων. τῶν ἄλλων ϑεῶν “ἰγυπτίοισι αἰεί 

᾿ Ἄν ΑΚ ΠΩ ᾽ " , , ᾿ : , 2 Α 
κοτὲ τὰ οὐνομᾶτα ἔστι ἕν τῇ χώρῃ. λέγω δὴ τα λέγουσι αὐτοὶ 

, -» ΄, » 

“Αἰγύπτιοι. τῶν δὲ οὔ φασι ϑεὼῶν γινώσχειν τὰ οὐνόματα, 
τ ΡΝ -» - 

οὗτοι δέ μοι δοκέουσι ὑπὸ Πελασγῶν οὐνομασϑῆναι, πλὴν Πο- 

Οὐθοθθη τ. Αεδρυρίοσπ Ὀοζίθιιθη 1, ὁμότροπα γὰρ --- ἣν, ἄδθπη 
Καπα, ἰϑῃσέ ππ5 αἴθ Καμπηΐξηΐβ θοϊάθυ, 1η αἴθβθιῃ ἘΝΠ16., ἃ. ἢ. ννϑη ἀϊθ ἴΠ6- 

Ῥδγθι πϑυϊπητη τι Πρ' ̓ φννίβομδπ ἄδγ ἂσνυρ- 
ἰδοῦ ἀπ συ βοθθη Ιοπ 505- 
γϑυθησαηδ οἷπο ΖυΓΆΠΠσ 6, νυ θὴ ἢ 50 
46Υ ῬΙο γβοβοι ἴῃ Οτθομβθηϊα μα 
Βϑ θοῦ δπίβίδ πάθη νυ ᾶγθ, νυ γα δὺ τηϊΐ 
ἄθη Θορυδαοθθη θ6ὶ ἀπάγῃ Οπ]ίθη 
ἀρθυ θ᾽ ΠϑΟΪ πη πμθη. (ννᾶθ ΘΓ. ΔΡΘΙΓ ἴῃ 
ΥΠΚΠΘΒ κού. πἰομέ (Ὁ) ἀπά 4150 
πἰομέ ουϑῦ πθιθυἸπρ5 δἰ προ ίῃτγ βϑὶπ. 
γϑπη ΔΌΘΥ ἀϊ656 ΕΘ ὶ πϑυϊιηη τη; 
Κεοίπθ ζιυί! ρος ἰϑῦ, 50. ὈΪΘῖθθπ παν 
ποοῦ φυνοὶ Μ|δρ]]οΟἸκοΙ ἔθη : οπύνν άοὺῪ 
ἰδ ἀον Ῥιοπυϑαβουῦ! νοη Οτίθομοϑη- 
Ια πα πδοῖ ἀθσυρίθη νϑυρ ἤδη ζί, οὐ οΥ 
νου Αοϑυρίθπ πο ΟἸθο θα πη. 
1)ὰ5 ἰοὐχίθγε ἰδέ Ηθγοάοίβ Απϑιομέ 
(απύθη 8 πυϑέσϑαι δὲ μοι δοκέει 
μάλιστα Μελάμπους κτλ.), νυν τοπᾶ 
61 αἴθ ογϑίθ ΜΡ ΟΠ οι πδοβάνοκ- 
Ποῖ ταῖς ἀθπ Ῥ͵ογέθη οὐ μὲν οὐδὲ 
φήσω (2) Ζανοἰκννεἰδβύ. 

τοῖσι Ἔλλησι ὈγΔΟΙΥ]ορίβο, 5, 
2. ο. 40. 

9, ὅκως δίθῃ δ0} Ὀθὶ Ηοτ. Ζα- 
νυ θῖ θη ἐὰν ὡς, ὅτι, 5. 1 57, 

4. μάλιστα γ ΓΙ. πὶ παρὰ Καὸ- 
μου. δοῆ ὅδ δπροὸη ογθιπάιϊπο 
ῬηδηϊζΖίθηβ ἀπὰ Αδρυρέθῃϑ βρυϊομέ 
Ηον. δέίου ; 5. ὁ, δά. 

δ0. 1. τὰ οὐνόματα. 0885 510} 
ἀἴδ5. πού δῇ αἴθ δας}. 6 ὕ9εθον- 
οἰπϑύϊπηπιιηρ ἀογ Οδίίζεγπαιπθη Ὀοὶ 

Ἐπ κἰηά αἶδο ππίθυ ἄθῃ Νᾷπιθη ΠῸΓ 
416 Ῥνγδάϊοαίθ ζὰ νϑγβίθηθη. ΑἸ]οῖπ 
ὙΠ Π Δ ΟΠ Ζυνϊϑοῆθη οἰπίσϑη ἄθυβε!- 
θη Β6ὶ ἄθη βοϊἀθυβοι ἐσθ οὐ οἰΐθη 
ϑθννῖθθθ ΑΒ ΠοἢΚοϊίθη βίας ἤπάδπῃ, 
50 51η64 ἀοοῖ ἀἶθ τοὶ σίδβοη ατιπά- 
Δ Πδομδαπησθη Ὀοιάθυ ὙΙΚοὺ ἀσγοῖ - 
ἃ15. γϑυβοῃιίθάθη. ΥὙΥΔΕυβο οἰ  ἰοἢ 
γάηγέ Ἠοδγοάοίς ΑὐΐἝαβθα προ νὸπ ἄδη 
ἀρ γρίβομθη Ῥυϊθβίθυῃ ἜΝ ἄϊθ νυ δῖ! 
56. Τὰ αἀἴθβ θα. αἰϊογάϊηρθ ἀὰ5 υἱοὶ 
δθογθ ΑἸίου ἀθν ἅσυ Ρεἰβοίνθη αδείον 
δῆ γοη Κοπηίΐίθη, αἶα οὔννα ἅδη- 
᾿ἰοθθὰ. συϊθορ σοιθη. Ὑουβίθ πὰ ησ θὲ 
ἄρον αδίζογ τπὰ ΒοΙρ᾽ομβοι! τα γὸπ 
ἄθη ἄρυρεβομθη ὕτα πδοϊιδυια σοι 
ΔΙ οἰἰθίεπ, Ηΐθυ ΟἿ] ννὰ5 Ηθγ. ννοὶ- 
ἴδϑν αἀπίθη βαϑέ: λέγω δὲ τὰ λέγουσι 
αὐτοὶ Αἰγύπτιοι. 

8. διότι Ξξότι, 8. Ζ. ο. 48. 
9, εὑρίσκω ἐόν Ὀοχεϊοῃποῦ. αἶα 

Ταίβδομο, δοκέω ἀϊθ Υ ουιπ αὐ πα, 
10. ὅτι -- κ᾿ ἡ ηἰδὶ, 5. 2. ο. 18. 
Ποσειδέωνος. 16 (ἰεποίϊνε 

πᾶπρθη νοὴ τὰ οὐνόματα 80. 
1.2.0 πρότερον ο. 48. 
12. αἰεέποτε δῦθηβο 1 ὅθ. ἴδεν. 

αἷς Θσδοιο νυ]. ο. 48, 
14, τῶν δὲ -- οὗτοι δέ 5. Ζ. 6. 

43 ὅσοι δὲ --- οὗτοι δέ. 
15. πλὴν Ποσειδ. 16 Αορυρίογ 

ἰγῖθθθη θεοὶ ἱδγοῦ παίϊοπαϊθη Αθρο- 

1΄᾽ο 



1Π1Β, 11, ΟΑΡ, δ0--Ἠ!. 

σειδέωνορ᾽ 

41 

» ΄ ᾿ 

τοῦτον δὲ τὸν ϑεὸν παρὰ Λιβύων ἐπύϑοντο. οὐ- 
δαμοὶ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς, Ποσειδέωνος οὔνομα κεκτέαται εἰ μὴ Ὑ11: 

βυες; καὶ τιμέουσι τὸν ϑεὸν τοῦτον αἰεί. νομίζουσι δ᾽ ὧν 4ἰ- 

γύπτιοι οὐδ᾽ ἥρωσι οὐδέν. 
- ᾿ ’; ᾿ Ἁ ι 

Ταῦτα μέν νυν καὶ ἄλλα πρὸς τούτοισι. τὰ ἐγὼ φρασῶ γ 2 
2 ’΄ , - Ἕλληνες ἀπ᾿ Αἰγυπτίων νενομίκασι 

» ς ΑΔ ΄ 

τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγαλ- 
3 ν᾿ . Ἂ - ᾽ χἶς 5 ᾽ ΄ὕ 

ματα ορϑα ἜΧΕΝ ΤΩ αἰδοῖα ποιευντὲς οὐκ ἀπ αἰ πτεοῦ μεμα- 

ϑήκασι; ἀλλ᾽ ἀπὸ Πελασγῶν πρῶτοι “μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων 

᾿4ϑηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ὧλλοι. 

10 γὰρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἔλληνας τελέουσι Πελασγοὶ σύνοικοι ἐγέ- 

᾿Αϑηναίοισι 

γνοντο ἕν τῇ χώρῃ; ὕϑενπερ καὶ Ἕλληνες ἤρξαντο νομισϑήναι. 

ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται, τὰ “Σαμοϑφήικες ἐπι- 

τελέουσι παραλαβόντες παρὰ Πελασγῶν, οὗτος ὡνὴρ οἶδε τὸ 

λέγω. τὴν γὰρ Σαμοϑρηίκην οἴκεον πρότερον Πελασγοὶ οὗτοι, 

οἵπερ ᾿4ϑηναίοισι σύνοικοι ἐγένοντο, καὶ παρὰ τούτων Σαμο- 

ϑρήικες τὰ ὕργια παραλαμβάνουσι. 
ν 3 “ ᾿ - 

ὀρϑὰ ὧν ἔχειν τὰ αἰδοῖα 

τἀγάλματα τοῦ Ἑρμέω ᾿4ϑηναῖοι πρῶτοι Ἑλλήνων μαϑόντες 
παρὰ Πελασγῶν ἐποιήσαντο. 

ΒΟΒΙοσβθη μοι Κοίποπ Θθθῃαπάθ6ὶ παπᾶ 
Κεῖπθ ΘΟ Ὀ σὺ, 416 ᾿ῃ πθη πδοὴ Ῥου- 
ῬἈυτΙαΒ. οἴη ατἄπει γᾶ, ννοὶ ΔΌΘΥ 
ἀϊθ θοπδοιμθαγίθη ΠΥ βοιθα γΟΙΚου- 
Βοδαΐίεπ. 

ὃ. νομέξουσι. νομίζειν --- νόμι- 
μὸν ἔχειν. ..5ῖθ Πάθθη πίομέβ αἰ β6- 
βοίζ θη Βγαποῃ ἔν α16 Ἠδθγοθπ΄. 
ἃ. ἢ, 56. βᾶθεπ Κϑῖπθ ψϑυθῃγαπρ 
ἐὰν 5ῖθ. νομέξζειν. (Ξ χρᾶσθαι) τηϊί 
Ταῦ. ποοῖ ΓΝ 08 ὑσὶ δὲ οὗτοι: οὐδὲν 
νομέξουσι. 

4, οὐ δὲν νογϑίαγκίὶ οὐδέ 
51. ὁ. νενομίκασι. ἴὔθοθον ἀϊἷθ 

᾿Βεάραϊαπρ γοη νομέζειν 5. 2. ο. 42. 
1. Μὶ|ὺ ἀδπὰ γοπ ποιεῦντες αὖῦ- 

μᾶπρίσθη [πῇπ. ἔχειν ἰδέ ὀρϑὰ τὰ 
αἰδοῖα δὰ νϑυθὶπάθη. ὃ. ἀπίθη 10. 

9. παραλαβόντες εγᾷ. μεμα- 
ϑήκασι. 

᾿ ὦλλοι, γϑ]. ὥνϑρωπος ἃ. ἀπίθη 
ὦνηρ, ὡυτός, 5. Πῖ4!]. 5. 8,9. 

10. ἤδη τηνιπαῦτα, 815 Πθι8 
Ῥοίδθρου 1 ἴῃ ΑὐΚὰ οἰ πννα πάογέθῃ, 

ἐς“ Ελληνας τεῖ. Νάοϊ 1 δγ7 ρε- 
Ὠοτέθῃ αἷδ ουβίθη Βθυν ποῦ ΑἰΕΚα᾽5. 
αἴθ βρᾶξογϊπ σὰ ἄθη Ἠδι]θπθη ρο- 
Ζ8 810 ννυγάθη (ἐς Ἔλ1. τελέουσι), ἀδπὶ 
Ῥεϊαβσογβίαιηπιθ ἃπ. θα θα ὑγεη- 

οἱ δὲ Πελασγοὶ ἴρόν τινα λόγον 

ἀπηρ τελέειν ἐς ΥἹ ὅ8. 108. ΕἸσοηέ- 
ποῆ: .,,Ζὰ οὗννᾶϑβ ἐλ τι Ζ. Β: "ἐς 
ἵππάδα τελεῖν δὰν ΒΕ ἰἰοΥβομ δῦ Ζ8 - 
1Ι6η ἃ. ἢ. ἄθι νογιηῦσθη πδοῦ 4οΥ- 
56 ]Ό6 πὶ ΔηροΠότθη. 

11. ἤρξαντο 55. Πελασγοί. 
12. Καβείρων. Οαθίτοη δίθββθη 

416 αἰίθη (του ποιίθη ἀθν Ῥϑίαβρεν δῇ 
ϑαιηοίμγασθ ἃ. ΘΠ ΠΟῸ5, τηϊῦ ἄθγοπ 
σα Μυβίθγϊθη νου πάθη υνᾶγθη. 
Ῥῖθ νἱογίθ ϑ'ί6}1|6 ἀπίου ἄθπ Καθὶνὶ- 
Βοῆθη οἰ μοιίθπ πῆ Καὶ ἃ ἀπ 115 
61, ἀθγὺ ἄθιὴ οϑϑπ δυνυβιπίθη Ηθυ Πι65 
Θπίδρυϊομῦ, 

14, πρότερον (ρτῖα5). 
πδο ἢ ΑτΕκὰ οἰπνναπάδείθῃ. 

16, ὄργια. Π6γ βδοῦ!οῖα Ασουβ. 
ἀοὺ Ζυνδὶ ΟὈ] οίβασοιιβ. τορίθγθπάθπ 
ψεῦθα ὈΪ]οῖθὺ Ὀρίπι Ῥαβδῖν ἀπνοῦ- 
ἃπάεοτγί. 
παραλαμβάνουσι. Βεοδομία ἀὰ5 

Τοηρα5. 1)85 Ῥυδθβ, Κᾶππ ἃ ἢ γῸπ 
οἰποὺ νουραησοπθη Ηδπαϊπηρ δ6- 
θγδαομῦ ννθγάθη., ἄθγθη Εο]σοπ ποοὶ 
ει βου θοϑέθῃθη. 

ἔχειν Δομδη σία γομ ἐποιήσαντο, 
ΒΟ εν 

18, ἐποιήσαντο. 
Βράφαϊξιηρ ἀ65 ΝΜ βα", 

δἰ δἷθ 

Βεαομίς ἀϊδ 

σι 



48 ἨἩΒΕΟΒΘΟΤΙ 

περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν, τὰ ἐν τοῖσι ἐν Σαμοϑρηΐίκῃ μυστηρίοισι δεδή- 
ὅ2 λῶται. Ἔϑυον δὲ πάντα πρότερον οἵ “Πελασγοὶ ϑεοῖσι ἐπευχό- 

μένου; ὡς ἐγὼ ἐν “ῳωδώνῃ οἶδα ἀκούσας, ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ 
οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν οὐ γὰρ ἀκηκύόεσάν κω. ϑεοὺς 
δὲ προσουνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμῳ ϑέντες δ΄ 
τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον. ἔπειτεν δὲ χρόνου ὁ 
πολλοῦ διεξελϑόντος ἐπύϑοντο ἐκ τῆς “ἰγύπτου ἀπιγμένα τὰ 
οὐνόματα τῶν ϑεῶν τῶν ἄλλων, Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῶ 
ἐπύϑοντο᾽ καὶ μετὰ χφόνον ἐχρηστηριάξοντο περὶ τῶν οὐνομά-- 
τῶν ἐν “ῳδώνῃ᾽ τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιό- 
τατον τῶν ἕν Βλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ ἦν τὸν χρόνον τούυ- 

τον μοῦνον. ἐπεὶ ὧν ἐχρηστηριάξοντο ἐν τῇ “ωῳδώνῃ οἵ Πε- 
λασγοί, εἶ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων 

10. 

ἥκοντα, ἀνεῖλε τὸ μαντήιον χρᾶσϑαι. 

χρόνου ἔϑυον τοῖσι οὐνόμασι τῶν ϑεῶν χρεόμενοι. 

ι. τά, δεπδῦθι ννᾶγα ὅς; τὰ τϊΐ 
Βοζαρ διῇ ἀδεπ πη] 465 λόγος. 
γε] ὁ. δδ. ΥΕΙ. ἼΤΙ ὅ9 πρὺὶν ἤ τὸν 
Ἐύὐρυβιάδην προϑεῖναι τὸν λόγον 
τῶν εἵνεκα, συνήγαγε τοὺς στρα- 
τιώτας. 

ὅῶ. 2, ἔϑυον δὲ πάντα. 516 
ορίθγίθη 1165 41|16π ἀδίέευη, οὔμθ 
θεβαπιπηές Οα]έθ τι. Ναιηθη ἀογ Οοίί- 
Ποϊίθπ σὰ πηΐθυβομοίαθπ, [ἢγὲ Οὐι- 
ἰογροβίδ] θη νναῦθπ π]ομ ᾿παϊν 14 π6}} 
ἤχιίονί. ἴὔθορου !ϑοάοπδ, 485 Βοοδθε- 
γι ἀστοῖ σοὶ ΟΥ̓ΆΚΟΙ (485 δ] 6 5ὲ8 
1η το θη ]Δ η4) γνΆΥ, 5. 6. ὅ4--ῦθ. 

8., ἐπώνυμ. -- οὐδ᾽ οὔνομα 
ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν. ΓΕ]. 
1.216 σιδήρῳ δὲ οὐδ᾽ ἀργύρῳ χρέον- 
ται οὐδέν, ννο οὐδέν Α]5 Νοραύϊοι 
465 σϑπΖθη ΒαΐΖοα 86 ἢῃ Ζι σιδήρῳ 
Βομονί, 

ὅ. ἀπὸ τοῦ τοιούτ., ὅτι: νοῃ 
ἄδθν ἀδγατίϊσθη ννϑὶ!, ἃ. ἢ. τγϑὴ 
ἄδπι βιδειειπάοπάθη ουβᾶϊ- 
πῃ ἶ5 4858, 
κόσμῳ ϑέντες. ϑεύς αἰδο ᾿ἴδΥ 

νοι ἀογ ὟΥι26] ΘΕ (τέϑημι) αὔρε- 
[εἴτοῦ. ΟἸεπι, ΑἸοχ. παρὰ τὴν θέσιν 
χαὶ τάξιν καὶ διακόσμησιν. ῬΙαίο 
ἴπι Οταύν 5 ἀαροσθη νν}}} ϑεός γοπ 
ἁδέειν ἀὈϊοϊίοπ, ἱπάθπι ἐὺ ἂἃπ ἄθη Τα 
ι. 416 Βονγθραηρ, ον Ἡϊπλθ 5 ΚΟΥΡΟΥ, 
Ὠδιπ ΠΟ] 1οἢ ἀοὺ ϑοππο ἀπ 65 δίοη- 
ἀθ5. αἷβ ἀθὺ ἃ!οθίεη (Οὐτίεσ ἀθηκί 

ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ 

(ἅτε. οὖν ἥλιον καὶ σελήνην. καὶ γῆν 
χαὶ ἄστρα. ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα 
δρόμῳ, καὶ ϑέοντα, ἀπὸ ταύτης 
τῆς φύσεως τῆς τοῦ δεῖν ϑεοὺς αὖ- 
τοὺς ἐπονομάσαι). ΕἸομ σου νυϊγὰ 
ἅεός (ἀθι5) πιῖ (Ζεύς) “ιός 2ὰ- 
βδπηθηροϑίθ! τς, ννϑ οι 85. γῸΠ ΘἸΠΘΥ 
ὙνγυγΖοὶ, αἶα οἰᾶπΖοη, ἰθπομίοπ 
Ῥεάρδαίξοῦ πηᾶ ἀθγθη ΑὈ]δϊαησθη βίος 
ἴῃ ἄθηῃ ἱπαἀοσουιπδηϊβοθθη ϑργδοῖθπ 
ἃ15 Απδάτίοκο [ἂν Ἡ τὰ πὶ ὁ’ απὰ ὁ (Ἐ 
ἤπάδη, ΒονυζΖα!οιΐθη 51. 

6. ἔπειτεν δὲ -- ἐπύϑοντο -- 
“ιονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ 
ἐπύϑοντο. Ὀίδβοιθα σὲ ἀοὺ ϑαΐζΖ- 
νογρίπάσπο ΥἹ 150 ᾿ϑηναῖοι βου- 
λόμενοί μιν ἀντὶ τούτων τιμωρήσα- 
σϑαι ϑεοπρόπους πέμπουσι ἐς Ζ:ελ- 
φούς, - ἔπεμπον δὲ ἐπειρησομέ- 
ψους; ἀπο} ὙΠ] 164. Π|1. 102. 5. 2, 
114 (ἄρφσῃ͵ - ἄρσας δὲ). 

18. εἰ ἀνέλωνται. ὍῬεοτ Οου- 
Ἰαποῦ, ἰδῦ ἀυστοῖ γοργᾶβθπίαςο 21 6υ- 
ΚΙᾶτϑη, 5. 2. 1 88. 

ὕενεν ἀϊ Βράραΐαπο γοη ἀναι- 
ρέεσϑαι ΥΕ]. ὙΠ τὸ τὴν ΟΡ 
ρωτέρην γνώμην σεωυτῷ τὲ καὶ Πέρ 
ρῃσι ἀναιρέο. ψεγϑοιίοάθη ἰδ ἀϊο 
Βεάδαίιπρ νοῦ ἀνελεῖν (118. Π| 139) 
(5. ΒΟΘ] ΘΟ ἢ ἀνεῖλε). 

15. τοῖσι οὐνόμασι τῶν ϑεῶν 
ρεόμενοι πὶ Θεβοπβ. δὰ οὐ, ὃ. 

ἐπωνυμίην δ᾽ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποι- 
εὔντο οὐδενὶ αὐτῶν. 

παρὰ δὲ. 

᾿ 
: 



Πελασγῶν. Ἕλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον. 

ἕκαστος τῶν ϑεῶν, εἴ τε αἰεὶ ἤσαν πάντες; ὁχοῖοί τέ ΠΌμΕρ, τὰ 

10 

118. 11, ΟΑΡ. 582---δ4, 49 

Ἔνϑεν δὲ ἐγένετο ὅ8 : 

εἴδεα. οὐκ ἠπιστέατο μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χϑὲς ὡς εἰπεῖν 
λόγῳ. Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι 

δοχέω μεὺυ “πρεσβυτέρους γενέσϑαι, καὶ οὐ πλέοσι. οὗτοι δέ 

εἰσι οἷ ποιήσαντες ϑεογονίην Ἕλλησι, καὶ τοῖσι ϑεοῖσι τὰς ἐπω- 
νυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα αὐ- 

τῶν σημήναντες. οἵ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων 
τῶν ἀνδρῶν γενέσθαι ὕστερον, ἔμοιγε δοκέειν, ἐγένοντο. Τουύ- 
των τὰ μὲν πρῶτα αἱ Δωδωνίδες ἵρειαι λέγουσι, τὰ δὲ ὕστερα 
τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ἔχοντα ἐγὼ λέγω. Χρηστηρίων 54 

, ἐδ πέρι τοῦ τε ἐν 

ΞΕ ΤΟΣ 5. Ζ: ὅ8. 85. μέχρι ου 
ΠΝ ΘᾺ 
πρώην τεκαὶ χϑ ἐς ρτονογθῖ8}} 

δεβαρσί, ἀσγοῃ μυέγρι βαθδίαπεϊνιογί 
ΞΞΞ- ἈΠΡΕΥΥΪπια. Ἰοπιοβίῃ. μέχοι χϑὲς 
καὶ πρώην. Ηογ. ἀδηκύ ἀδθοὶ δὴ (ἃ5 
ΠΏ ΡΊΘΙοῆ. πῦπογε ΑἸίοῦ ἀθν ἄσυρί. 
Αδιίεν. 5. ὁ. 48. 50. 

ὡς εἰπεῖν͵ λόγῳ, Δ ΠηάοΥ 5 ο. 21. 
θ. οὗ ποιήσαντες. Ἦεκξτ. πεοπηΐ 

Ἡοπιοτ πᾶ Ἠερβοα αἴθ ΒΙΙάποΥ 65 
βρϑίθγεπ αὐ(ξεγβυβίθπιβ οάϑν (δίίον- 
δίδδίβ (ϑεογονίη): λγθππ δ]θῖοι οΓ 
πού τποὶπί,, 4855 5δἷθ ἄθη ασίθοῆθη 
ἴῃγο Οδίίεν σοπιδοῆί, 50 δύ 6Γ ἀοο0ἢ 
ἄδθγ Απϑιομέ, ἀδβ5 θεϊ46 ἀδ5 βίδαύ- 
Πομ6 Ὑογμᾶ!ἐπῖς (τιμὴ ϑεῶν) ἀδγ 
ΟὐζοΥ ἀπίου οἰ πᾶ πάθυ σεογάπεί (καὶ 
τοῖσι ϑεοῖσι -- διελόντες) δδί(ίεπ, 
υνὶθ ὰΠ5 ἀθπη ἰπ ἀογ Ταῦ ἴῃ ἄθπη Πο- 
τα ϊβοθθη Οεαἀϊοπέίοη οἷπ ἰθθαπαϊσοϑ 
Οἰδρδιμίθι!α εἰποθ αὐ(έογβίδαίβ. οαί- 
σοσοηίτγ, ΑἸ]οῖπ ννθῆῃ θ6ὶ ἩΟΠΊΘΥ 
ἀἴθ γγθταπα ἀογ ΝΝαύα θυ βοθί πα η- 
σϑῃ πηὰ ἀοΥ ἀσϑρυην] ἢ συ πα ΒΟ ΠΙ5ο ἢ 6 
ΟΒγαΚίου ον αἰΐθπ αδι(ίογροβϑίδ! θη 
χὰ Θὐ ἰβοῦον ογροἰβέϊσαπρ νθγθαο]ζ 
Θυβοβοίηΐ, 50 δύ ἀἴθβθ. ἀπ ΠΓΟροιηοΥ- 
ῬΑ δε ϊβοιιο Μοάϊβοδίϊοπ ἀν Μγίμεη 
πἰομέ ἴῃ πη Δ [οἱ πη ΖΖΟΒΟΝΓοῖθ6π., 58 
ἰδῦ υἱθ πον ἀδ5. Εἰπαἀγοβυ!ἑαί δἰ πϑὺ 
ἰᾶάπσθὸπ Εὐπένν οκΙαπρ ἴθ ἄἀθη Απ- 
Βοπβδθ ρθη ἀθ5. Δ ΟἰΚβθονν αβίβθί 8, 
ἀ85 δοίιοη ἀπγοῦ αἷς ὈΙο ον νὸν Ηο- 
ἸῈ6Γ βεῖίπθη Αὐβάγιοκ ἥπάδπ τηιιδίθ, 
ΌΘΥ γῸΠ ἀἴδβαπὶ 50 Ὁ} 1655! 1. δπασὶ!- 
τ{ἰσ ΔΌΘΘΒΟ ]Οβθθη. ννυγάο, -- ΒΕἰπεη 
δηάθγθη ὥνυθοκ υϑυίοϊσίο αἰ8 ἀϊοὶ- 

ἩἨΈΒΟΡ: 7, ὃ. ὃς. ΑπΗ͂, 

Ἕλλησι καὶ τοῦ ἐν Διβύῃ τόνδε Αἰγύπτιοι 

ἰογίβομα Βομαπάϊπηρ ἀον δ γίποϊορίο, 
ἄετεπ Ἠδαυρίγνεγίγοίου Ἡρδβίοά τυϑυ. 
ϑ᾽6. νϑυα ΠΥ βυβίθιηδίϊβιοσεπά ἀπά 
γοΥΡ πα ἀϊθ Ε]δπιθπίε ἀθγ γι! Ομ π 
Ουύατν Ζὰ οἴποηι συὄββθυθη ΟἴδπΖβῃ, 
ννοάατοι ἀν ὅγε Ποπ6 ΟΠαγακέεν ἄθν 
Μγίμπεπὶ τηοῖδί συν ϑοῃ νγατάθ, 

8, οἵ -- πρότερον ποιηταὶ 
λὲεγ. νυῖθ Τωῖποβ, Μίαβαθοβ τ. παπιθπέ- 
το ἢ Οτρμθαδ. 

θ: ἔμοιγ δοκέειν 5. 2. ο. 4. 
10. τὰ μὲν πρῶτα, νγἃ5 ο. 53 ετ- 

χε ἰδὲ. δ. βομοίαδθε ]5ὸ σον δ- 
βοηῃδίς βοῖπθ εἰἴσεπθη ϑυηπίπησοπ 
νῸΠ ἄδ6πὶ νγᾶβ ἴζπι δυζῆμ!ς ννυογάθη. 
γΙ. Βά, 1 ἘΠηΙ]. 5. 16. 

τὼ δὲ ὕστερα -- ἔχοντα; δθεΥ 
485 [πίγϑπϑ. ἔχειν 5. 2. ο. 17. 

54. 11. ΥΙΘ νυῖγ βϑοῆοπ οὔδϑπ ἀϊδ 
Μεϊμαηρσ Ἡορτγοάοίβ, ἀ855 ἀϊἰθ Ηβ|16- 
Π6η ἴῃγ6 πιρἰδίθη (ἰίογσαοβίδ ἔθη τὶ. 
Αδὐίουπδηθπ 815 ἀδρυρίθη δὐδαί- 
θη Βᾶῦθπ 50] θη (ννοσασοπ βοῆοπ 
ἀἴ6 δολ σι ο βομθη Νααπιθηβνν αγΖθὶ π 
ἀρυβθῖ θη ΒρυΘΟἤθ ἢ), πἰομέ Ζὰ ἀθΓ 
ἘΠΕΥσθη τηδοῆθη Κοππίθη, 850 σι 
αἴθ. δοθῆ. γορ ἄδπι ἐγ οἢ οοπϑ6- 
απθπίθπ αυβιοῃθ Ἠργοαοίβ (6. 88 
15 66) ἀεπ ὕτβργαηρ 465 ἀϊζθβίθπ 
συίθοῃ. ΟΥδκοὶβ θοάοπα νὸπ ἄεπὶ 
ΟτΥακοΙ 465 Ταρριίον ἀαππιοπ (1η 81- 
γν8}}} πουζι]οϊίθη. θθπη ἀἷ6 Ὑεγθὶπ- 
ἀσπο ἀθ5. αἱἐρϑίδϑρίβομοπ Οτγακεὶβ 
πὶ ἄθππ Εἰ Ύβομθπ [ἈΠ ουϑύῦ ἴπ υἱοὶ 
βρᾶξογο Ζοϊίεπ. . 

12. τοῦ -- ἐν Ἔλλ. οἀδοπᾶ. τοῦ 
ἐν Λιβ. ἀκ5 Οτακοὶ ἀθ5 Ταυρρίίος 
Ατλοη ἴῃ ἀογ Οδ86 ϑίνδῃ, ᾿ 

ΕΙ 



{11} ἨΒΕΟΡΟΤΙ 

λόγον λέγουσι. ἔφασαν οἵ ἱρέες τοῦ Θηβαιέος “ιὸς δύο γυναῖ- 
κας ἱρείας ἐκ Θηβέων ἐξαχϑῆναι ὑπὸ Φοινίχων, καὶ τὴν μὲν 
αὐτέων πυϑέσϑαι ἐς Πιβύην πρηϑεῖσαν, τὴν δὲ ἐς τοὺς ἝἜλλη- 
νας, ταῦτας δὲ τὰς γυναῖκας εἶναι τὰς ἱδρυσαμένας τὰ μαντήια 
πρώτας ἐν τοῖσι εἰρημένοισι ἔϑνεσι. εἰρομένου δέ μευ, ὁκόϑεν ὅ 
οὕτω ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγουσι, ἔφασαν πρὸς ταῦτα ξζήτη- 
σιν μεγάλην ἀπὸ σφέων γενέσϑαι τῶν γυναικῶν τούτων, καὶ 
ἀνευρεῖν μέν σφεας οὐ δυνατοὶ γενέσϑαι, πυϑέσϑαι δὲ ὕστερον 

δῦ ταῦτα περὶ αὐτέων, τάπερ δὴ ἔλεγον. Ταῦτα μέν νυν τῶν ἐν 
Θήβῃσι ἱρέων ἤκουον᾽ τάδε δὲ ΦΙωδωναίων φασὶ αἱ προμάντιες, 
δύο πελειάδας μελαίνας ἐκ Θηβέων τῶν Αἰγυπτίων ἀναπτα- 
μένας τὴν μὲν αὐτέων ἐς Λιβύην. τὴν δὲ παρὰ σφέας ἀπικέ- 
σϑαι. ἱξομένην δέ μὲν ἐπὶ φηγὸν αὐδάξασϑαι φωνῇ ἀνϑρω- 
πηίΐῃ, ὡς χρεὼν εἴη μαντήιον αὐτόϑι Διὸς γενέσϑαι, καὶ αὐτοὺς 
ὑπολαβεῖν ϑεῖον εἶναι τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῖσι, καί σφεας ἐκ 
τούτου ποιῆσαι. τὴν δὲ ἐς τοὺς Λίβυας οἰχομένην πελειάδα λέ- 
γουσι άμμωνος χρηστήριον κελεῦσαι τοὺς Λίβυας ποιέειν ἔστι δὲ 
καὶ τοῦτο Ζιιός. ΦΙωδωναίων δὲ αἱ ἵρειαι, τῶν τῇ πρεσβυτάτῃ οὔὐ- 
νομα ἣν Προμένεια, τῇ δὲ μετὰ ταύτην Τιμαρέτη, τῇ δὲ νεω- 
τάτῃ Νικάνδρη, ἔλεγον ταῦτα᾽ συνωμολόγεον δέ σφι καὶ οἵ ἄλ- 

ὅθ λοι “Ιωδωναῖοι οἵ περὶ τὸ ἱρόν᾽ Ἐγὼ δ᾽ ἔχω περὶ αὐτέων γνώ- 
μὴν τήνδε. εἰ ἀληϑέως οἱ Φοίνικες ἐξήγαγον τὰς ἱρὰς γυναῖκας 
καὶ τὴν μὲν αὐτέων ἐς Διβύην, τὴν δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέδοντο, 
δοκέει ἐμοὶ ἡ γυνὴ αὕτη τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δὲ Πε- 
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1: Θηβ. Διός 5.0. 42. 
γυν. ἱρεέας 5. Ζιο ϑῦν 00. 
8. πυϑέσϑαι --- πρηϑεῖσαν, 

5..0. ὅ3, )ὲ5 Ραγίϊο. τηὶϊῦ πυϑ'έσϑιαι 
γουθαπάθῃ νυῖθ πὶ μανϑάνειν (1 δ) 
αι. ἅπη!]. ογθθη. 
πυϑέσϑαιν πᾶπρ νου ἔφασαν 80. 
ὅ. ὁκόϑ'εν ροιδεί παν Ζσαπὶ Ραγίϊ- 

οἱρίαμῃ. 
7. ἀπὸ σφέων. ἀπό πῖομέ ὑπό. 
8. δυνατοί. Βεδομίε ἄδη βοὴ - 

561] 465 ϑ'αθ] οὐ ποῖ ἔφασαν, 485 ἱπὶ 
δυβίθη ϑαΐζε 'ἱπ ἄθπ ἀσοβ., ᾿πὶ Ζννο]- 
ἰθπ ΔΡΘΥ ἴῃ ἄθηῃ ΝΝοπιϊπαίϊν ραοβείζί 
δῦ, νυϑὶ! 65. ἄδ5. ϑ'αθ] θοῦ 465 ἀθπ [π- 
βηϊεῖν (γενέσϑαι) τορ᾿ετοπάθη δ εγῸ5 
Ὁ]ο85 δγπθαθσέ. 

δῦ. 12. τὴν μὲν -- τὴν δέ ἄεπὶ 
γον πουρθμθπάθη ϑαθδίαπίϊν πἰοδί 
Ῥαγεϊεῖν ΒΟΠάΘΓ ἀρροβιεἰν Βεοϊβεξαϑι. 

18. ἐπὶ φηγόν. Ὅεγ Αοουβ. ᾿δύ 

ἀῃρονν δ Π]10Ν, ἄοοῖ νρὶ. ΤΥ 908 ἔξο- 
μένοισι ἐπὶ “ιὸς “Μυκαίου ὄχϑον. 

14. χρεὼν εἴη. χρή νοπ Θεθοίοπ 
ἀ65. Οὐδ κεὶβ δυοῖ 18. 168. 
αὐτούς ἀϊε Ὠοάδοπᾶογ. 
15. σφεας ᾿Ξ σογχιρί, ἀἃ αὐτούς 

Β0Ποπ νουπεγροιί; ν᾽ ]οἱομ ἰδὲ σφέα 
Ζὰ ἰεβεπ. θεπ ῬΙαγαὶ ουκίᾶτο ἄδπη 
ΠΟΙ ὁ. ὅ1 5. 48, 1. Βεμδ!6 τπδη 
σφέας Ὀεϊ, 50 εγρᾶπΖε Ζὰ ποιῆσαι 
(16) τὸ μαντήιον. 

19. Τιμαρέτη. Ὅϊ6 Νααιπδθη ἀοδγ 
ἀγοὶ Ῥυϊοϑίθσίϊπηθη εἰπά βδομέ συὶο- 
Ομ 6ἢ. 

21. οὗ περὶ τὸ ἴρόν. ὙΥδῃτν- 
Βομ ἰ π οὶ ἀϊα ἀπυυοῃποπᾶοπ Σέλλοι. 
γα]. Ήοπι. 11. ΧΥῚ 283---280. 

ὅ6. 38. ἀπέδοντο. ἀποδιδόσϑαι 
να]. 1 τὸ. 

294, τῆς νῦν Ἑλλαάσος μᾶπροί ΥῸΠ 
Θεσπρωτοῦς ἃ 
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λέγουσι; ἐπείτε τὰ συνετά σφι ηὔδα ἡ γυνή" 

118. Π. ὍΑΡ, δὅ--ὔϑ, 51 

ν λασγίης καλεομένης τῆς αὐτῆς ταύτης, πρηϑῆήναι ἐς Θεσπρω- 

10 

30 ριον δέ μοι τούτου τόδε᾽ 

᾿Ποὔξ δγυνδπί. 

τούς" ἔπειτεν δουλεύουσα αὐτόϑι ἱδρύσασϑαι ὑπὸ φηγῷ εὐ 
περυμυθῃ “Ιιὸς ἵρόν, ὥσπερ ἦν οἰκὸς ἀμφιπολεύουσαν ἐν Θή- 

βησι ἱρὸν Διός, ἔνϑα ἀπίκετο, ἐνθαῦτα μνήμην αὐτοῦ ἔχειν. ἐκ 

δὲ τούτου χρηστήριον κατηγήσατο, ἐπείτε συνέλαβε τὴν Ἑλλάδα 
γλῶσσαν. φάναι δέ οἵ ἀδελφεὴν ἐν Διβύῃ πεπρῆσϑαι ὑπὸ τῶν 
αὐτῶν Φοινίκων, ὑπ᾽ ὧν καὶ αὐτὴ ἐπρήϑη. Πελειάδες δέ μοι 81 
δοκέουσι κληϑῆναι πρὸς ΖΙωδωναίων ἐπὶ τοῦδε αἵ γυναῖκες, 
διότι βάρβαροι ἦσαν, ἐδόκεον δέ σφι ὁμοίως ὄρνισι φϑέγγεσϑαι. 
μετὰ δὲ χρόνον τὴν πελειάδα ἀνϑρωπηίῃ φωνῇ αὐδαάξασϑαι 

ἕως δὲ ἐβαρβά- 
ριξε, ὀρνέϑος τρόπον ἐδόκεέ σφι φϑέγγεσϑαι, ἐπεὶ τέῳ τρόπῳ 

ἂν πελειάς γε ἀνθρωπηίῃ φωνῇ φϑέγξαιτο; μέλαιναν δὲ λέγον- 
τὲς εἶναι τὴν πελειάδα σημαίνουσι, ὅτι Αἰγυπτέη ἡ γυνὴ ἦν. 
Ἡ δὲ μαντηίη ἥ τε ἐν Θήβῃσι τῇσι 4ἰγυπτίῃσι καὶ ἐν ΖΙωδώνῃ 
παραπλήσιαι ἀλλήλῃσι τυγχάνουσι ἐοῦσαι. ἔστι δὲ καὶ τῶν 
».»" ρ Δ Ὑθ. Ὁ Ἃ ᾽ δ, 2 , ΄ ᾿.,36 ΑΞ 

ἱρῶν ἡ μαντικὴ ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἀπιγμένη. Πανηγύρις δὲ ἀρὰ καὶ ὃ8 
πομπὰς καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι ἀνθρώπων Αἰγύπτιοί εἰσι οἷ᾽ 

, Α " ’ . ΄ 

ποιησαμενοι, καὶ παρὰ τούυύτῶν Βλληνες μεμαϑηκασι. 

αἷ μὲν γὰρ φαίνονται ἐκ πολλοῦ τεῦ 

1. τῆς αὐτῆς ταύτης. 6]. ἄεπ 
σα 2 φἰθῖον σοθαπίθῃ δίς 1 144: 
δ οἢ ΠΠ 168. 

2. δουλεύουσα 
σϑαι 50. δοκέει ἐμοί. 
ὑπὸ φηγῷ, ἀπάεγο ΒΘ γ᾽ ξίβίθ! ]οὺ 
τ ππθη ἀθῃ Βαΐπι δρῦς: ννϑῇῃγβοποὶη- 
᾿τοῖ ἰδ αι θσοι5 Θβοα 5 Ζὰ γουβίθ θη, 
ἄρθγοθη Εγὰομίθ οϑοθᾶγ δἰηα (αϊ6 
βαλανοφαγία ἀθγ αἰίθῃ ΡΘΙΆΒΘΘΥ νυῖτα 

φηγός ν. φαγεῖν). 
Νίαπ ννεϊδρασίθ δὰ5 ἄθῃ Βδννυδβριιπρθη 
ἀογ ΒΙδιίου ἀοΥ ποῖ! ρθη ἘΠ ομ6. Ηοιι. 
Οάγ65. ΧΙΝ 821. 1]. ΧΥῚ 28ὅ 
Τὸν δ᾽ ἐς “ωδώνην φάτο βήμεναι, 

ὄφρα Δ εοῖο 
Ἔκ δουὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν 

ἐπακούσαι. 
3. δου πεφυκυΐῃ δῦ τοῖῦ Ὑ4}1ὰ 

εῦ οἰπροβομοθεπ. 
ὅ. κατηγήσατο 5. Ζ. οα. 49 5. 
{ 

ἔδρύσα- 

Ἐπ 
συνέλαβε 5. Ζ. ο. 49. 
ὅ7. 8. ἐπὶ τοῦδε. ἜΡεδπδο Βπάοί 

βἷοι ἐπί (βίαι 465. σϑνν δη 1 οἤογθα 
ἀπό) δζίουβ. ποῖ ἄβηῃ ψεῦθοπ ἀ65 
Νεπηθηβ. Υαῖ. 114 ὁ ἄργυρος τὸν 

τεχμή- 

ὃ Γύγης ἀνέϑηκξ καλέεται ἐπὶ τοῦ 
ἀναϑέντος. 

9. ὁμοίως ὄρνισι φϑ ἐγγε- 
σϑιαι. 16 αειθοιθη νουριὶοῆθπ ννοὶ 
ΒΟΪΟΠ6, αἴθ ἴῃ ἔγθιπαοσ Ζαπρε γράθ- 
ἰδ οὐογ ἀὰ5 ΟὙ ΘΟ μβοπα βομθοπέ ἃ. 
Ὁπυϊο ρ᾽ ΔαΒΕρΥ δ θιι, πὶ  όσοΙπ, 
πδιΠ ΘΠ ΠΙΟἢ. ταί Βοθνγαῖθεπ. 

12, ἐπεὶ τέῳ τρόπῳ. ἐπεί ἴῃ ἀδγ 
Βεδοαυΐξαπρ ἄδππ βπάδέ κἴοῖν δυο ῃ 
θ61 ἃπάθγσθβπ ϑοῃσι βία πδπῆσ 
ἴῃ ΕὙαροοϑύζοη, ἀ16 τπ5 οἷπ ἃπάθυου 
Απβάτγιοκ ἔν οἴπθπ ποραίΐνεπ ϑαύζ 
βἰηα, 

10. τῶν ἱρῶν ἡ μαντιπκή: αἰνὶ- 
ΠδΠΑΪ ΔΥΒ 6Χ ὙἹο ϊπι]8, Βαγπβρ  οἰπᾶ. 

ὅ8. 17. πανηγύρις δὲ ἄρα. ἴῃ 
ΒΒ ΠΙΙο ον ὙΥ̓οῖθο {τὲ ἄρα ἢ {ΠῚ} 
δἴπθη πθῦθὰ Οδάδηκθρη οἷη, ἄδθϑδαπ 
ὙΥΔΒγμοῖῦ 815 οἷπθ {γάμου πίοι θ6- 
Καπηΐθ θεΖεϊο πού, ννϑγάθη 50]}. 

ῶ0. αὖ μὲν γάρ. Ααοὰ θεοὶ Ηδγ. 
ἐγ δέ οἄεγ γάρ (ἃ πε 1168) “80 ἢ 
ἄδη Αὐδάγοκθοη σημεῖον, μαρτύριον, 
τεκινήριον εἶπ. 50 ὙΠ19291. ΥὙΠ| 190. 

ἐκ πολλοῦ τευ. Ὅεθεγ τις 5. Ζ. 
ο. 48. 
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νὰν ὦ 

52 ἨΕΕΟΡΟΤΙ 

0 χρόνου ποιεύμεναι, αἷ δὲ λληνικαὶ νεωστὶ ἐποιήϑησαν. Παν- 
ηγυρίξουσι δὲ Αἰγύπτιοι οὐκ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πανηγύρις δὲ 
συχνάς, μάλιστα μὲν καὶ προϑυμότατα ἐς Βούβαστιν πόλιν τῇ 
᾿Δρτέμιδι, δεύτερα ἐς Βούσιριν πόλιν τῇ Ἴσι᾽ ἐν ταύτῃ γὰρ δὴ 
τῇ πόλι ἐστὶ μέγιστον Ἴσιος ἵρόν. ἵδρυται δὲ ἡ πόλις αὕτη τῆς ὃ 
Αἰγύπτου ἐν μέσῳ τῷ “έλτα, Ἶσις δέ ἐστι κατὰ τὴν Ἑλλήνων 
γλῶσσαν ΖΙημήτηρ. τρίτα δ᾽ ἐς Σαϊν πόλιν τῇ ̓ 4ϑηναίῃ πανη- 
γυρίξουσι, τέταρτα δὲ ἐς Ἡλίου πόλιν τῷ Ἡλίῳ, πέμπτα δὲ ἐς 
Βουτοῦν πόλιν τῇ Λητοῖ, ἕκτα δὲ ἐς Πάπρημιν πόλιν τῷ Δ4ρεϊ. 

00 Ἐς μέν νυν Βούβαστιν πόλιν ἐπεὰν κομίξωνται. ποιξεῦσι τοι- 
ἀδε᾽ πλώουσί τε γὰρ δὴ ἅμα ἄνδρες γυναιξὶ καὶ πολλόν τι πλὴῆ- 
ϑος ἑκατέρων ἐν ἑκάστῃ βάρι᾽ αἷ μέν τινες τῶν γυναικῶν κρό- 
ταλα ἔχουσαι κροταλίζουσι, οἵ δὲ αὐλέουσι κατὰ πᾶντα τὸν 
πλόον, αἱ δὲ λοιπαὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀείδουσι καὶ τὰς χεῖ- 
ρᾶς Ἀροτέουσι. ἐπεὰν δὲ πλώοντες κατά τινα πόλιν ἄλλην γένων- 
ται, ἐγχρίμψαντες τὴν βᾶριν τῇ γῇ ποιεῦσι τοιάδε᾽ αἱ μέν τινες 
τῶν γυναικῶν ποιεῦσι τάπερ εἴρηκα, αἵ δὲ τωϑάζουσι βοεῦσαι 
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1, νεωστί ἴῃ οΥρΊ]θῖοῖ ταϊύ Ἃ6Γ 
Ιαπρθη Ζοιθομπιηρ ἀον Αδουρίογ. 

ὅ9. 1. [πι ΑΠΒΟΆ]α55. ἂμ Οδρ. 48 
πανηγύρις δὲ ἄρα καὶ πομπὰς -- 
Αἰγύπτιοί εἶσι οἵ ποιησάμενοι οτ- 
νυϑηῃπί Ηδγ. ἀ16 ὁ ὑγοόββθη ΠΗ οϑ νυ - 
581] ὰηροπ ἀογ Αδρυρίεγ. 

ῶ. πανηγύρις δρμᾶηρὶ νοπ 
πανηγυρίζουσι (ἤρατγὰ οἰγπιο]ορ Δ). 

8. συχνάς ἱἵπι Θερεπδαίζ Ζὰ οὐκ 
ἅπαξ. 
Βούβαστιν 5. ΠῚ 157 ἡ δὲ Βού- 

βαστις κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐστι 
ρτεμις. Οειμοὶπί ἰδύ αἴθ Οδί(ϊπ 
Ῥδομί, ἀϊθα Ζὰ ἄθπὶ Ἰωοσα]σοίέ γοπ 
Μδιαρἶ5, ἄθπι Ρίδῃ (Ηδρμᾷβίο5), ἴπ 
Βοζίθμα πο βίθῃθ. γ΄ ὈΘυ πη οϑίθβ 
Ἠε ρύαιτπ ννᾶν Ζὰ Βα δι15 ἴῃ {Ππέρτ- 
ἀργρίθῃ ἃ δβυ!Πο θη {9{6γ ἀ65. ρ6]ὰ- 
βἰβϑοῆθπ ΝΊ]ΑΥπι65, ποῦ νυ οἱ σοὶ (δ- 
πᾶ] ἀθ5. Νθκο. Βιιθαβίϊβ νυῖγὰ ρο- 
νυ 10 ποῖ οἰποπὶ Καίχεηκορῇ 
ΔΡΡΘΡΙἀοί, ἀὰ ἴῃ αἱ ἀὐδίϊπ ἀοΥ 
Βουνίρῆδσηπζιπρ αἴθ ΚαίΖε [6 1} 16 ννγ, 
νυ Θσ μα]. δ οἢ 416 Καίζθη ἴἱπ ΩΝ 
Ῥασγαθθη νυυγάθη. Τἢγ Εδδί (8. 
60) ννᾶγ οἷηπ Εἰγοιάθηϊοβδί,, νἐδεοινα 
ἀἃ5 ἄἀογ [5ἷ5 (Ππιθίθγ) σὰ Βἢγσθπ ἴῃ 
Βιυπὶγὶβ σοίοϊογίθ οἷπ ΤΎΔΙΙΘΥ 65 Ὁ ἃ πὶ 
ἄδθη Τοὰ ἀ65 Οεἰγὶβ ννᾶσ. 8. ο. 63. 

Ἵ. τρίτα --τέταρτα--πέμπτα 
κτλ. νυῖϑ πρῶτα, δεύτερα. 
᾿ϑηναίῃ. Νεῖα-Αἐῆθπε ννατὰ 

Βααρύβδ ΘΠ Οἢ ἴῃ ϑ'αἷβ (5. 6. 62) νεῦ- 
δηγί, ῃΥὺ ϑίδηαθι!ὰ ἵπὶ ἀοτίϊσοπ 
Τοιροὶ δαύία πδο ΡΙαΐδγοῦ ἀϊα ἴι- 
ΒΒ τ: ἐ ὦώ εἶμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ 
ὃν καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέ- 
πλον οὐδείς πω Φνητὸς ἀνεκάλυψεν. 

ὕεθον 485 1μᾶιηροηζεϑβί γ6]. ο. 62. 
8. Ἡλίῳ ἈΔ-ΒΠεἸ]1ο5, ἄθγ Ηδφγγ 

ἀ65 ἩϊπιμιεΙ5. 
9. Μητοὶ ἃρσγρί. Μας. Ηδτγίῃ 

ἀογ ΕἸπδίθγη δ, ΝΜ αἰίθν 465 Απιηοη- 
Ἀδὰ. ΤῈΓ νᾶ Ἃ6Γ δῖ σϑμοιῖρε; 
δι. δ. 
“Πάπρημι ς 5. σ. θ8. 
Ἄρεϊ ννδηγβοϑι Π10ἢ 

δεῖ δ... 62, 68. 
60. 10. κομέξωνται, κομίξεσξαι 

πῖον νοπ ἀογ Εογίθοννοσαπρ σὰ ΥΥ̓ ἃ5- 
56Γ: ΠΟΥ 1 188. 

12. αἷμέν τινες. Πά556 106 βυη- 
ἀδίοπ σ᾽θῖοῖ ἀπίοθπ. 16 ὅ΄'δοδο βοὶ δϑ 
νυῖγα ἄπτοὶ ἀϊς Ῥυδηκπιᾶ!ον θεβίδεῖρί. 

13. οἵ δὲ αὐλέουσι. ἙΕἸδίοππιιι- 
51Κ ννυυγάθ διοὴ ο. 48 θοὶ ἄδπι Εἰδδίὸ 
465 Βδοοῖαϑ ουνυϑ ῃ ηΐ. 

117. τωϑάξειν 
σκώπτειν. 

βοεῦσαι. 

συ ρΡ τσοὶ 

χλευαξειν, 

5. Βά. 11καὶ, 5.88. 
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1185... ΟΑΡ. 60--θ2. δ0 

τὰς ἐν τῇ πόλιταύτῃ γυναῖκας, αἵ δ᾽ ὀρχέονται, αἴ δ᾽ ἀνασύρονται 
ἀνιστάμεναι. ταῦτα παρὰ πᾶσαν πόλιν παραποταμέην ποιεῦσι. 
ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ἐς τὴν Βούβαστιν, ὁρτάζουσι μεγάλας ἀνά- 
γοντὲς ϑυσίας. καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἀναισιμοῦται πλέων ἐν τῇ 
ὁρτῇ ταύτῃ ἢ ἐν τῷ ἅπαντι ἐνιαυτῷ τῷ ἐπιλοίπω. συμφοιτέουσι 
δέ, ὃ τι ἀνὴρ καὶ γυνή ἐστι πλὴν παιδίων, καὶ ἐς ἑβδομήκοντα 
μυριάδας, ὡς οἵ ἐπιχώριοι λέγουσι. 

᾿ ν Ἀ ;: ΄ , 

Ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ ποιξε- 
2 Ἀ ΄, , ς ἐν; -᾿, κι ς ΄ ᾿ 

ται, ἐν δὲ Βουσίρι πολι ὡς ἀναγουσι τῇ ἴσι τὴν ὁρτὴν, εἴρηται 

πρότερόν μοι. 
΄ κ Ν ᾿ ν᾿ . , ΄ 

τύπτονταν μὲν γὰρ δὴ μετα τὴν ϑυσίην παντες 

καὶ πᾶσαι, μυριάδες κάρτα πολλαὶ ἀνθρώπων. τὸν δὲ τύπτον- 
»ὕ [χὰ , 2 , 

ται, οὐ μοι οσιον ἔστι λέγειν. ὅσον δὲ Καρῶν εἰσὶ ἐν Δἰγύπτῳ 
τ , » 7) 

οἰκέοντες, οὗτοι δὲ τοσούτῳ ἔτι πλέω ποιεῦσι τούτων. ὅσῳ καὶ 
δ ἢ ἘΠ τ , ᾿ ΄ γΝ - ω ι τὰ μέτωπα κόπτονται μαχαίρῃσι, καὶ τούτῷ εἰσὶ δῆλοι οτι εἰσὶ 
- 3 , 

ξεῖνον καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι. Ἐς Σαῖν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλλε- 

χϑέωσι. τῆς ϑυσίης ἐν τῇ νυκτὶ λύχνα καίουσι πάντες πολλὰ 
ς ᾿, ΠΥ Ἁ ΄ ’ Ε Ἂ Λ 2 Ὶ ᾽ ’ὔ 

ὑπαίϑρια περὶ τὰ δώματα κυκλῷ. τὰ δὲ λυχνὰ ἐστι ἐμβαφια 
ἢ 2. ιν... 9) ΄ὕ 2 τ ΛΕ 56 ὅν. ΔΑ Ὁ ᾿ 
ἔμπλεα ἁλὸς καὶ ἐλαίου. ἐπιπολῆς δὲ ἔπεστι αὔτο τὸ ἐλλύχνιον, 

»" - - , 

καὶ τοῦτο καίεται παννύχιον, καὶ τῇ ὁρτῇ οὔνομα κέεται λυχνο- 
καΐη. οὗ δ᾽ ἂν μὴ ἔλθωσι τῶν Αἰγυπτίων ἐς τὴν πανήγυριν 

- 2 

ταύτην, φυλάσσοντες τὴν νύκτα τῆς ϑυσίης καίουσι καὶ αὐτοὶ 
“, ᾽ "δὰ ΄ 2 

πάντες τὰ λύχνα, καὶ οὕτω οὐκ ἐν Σαϊ μούνῃ καίεται, ἀλλὰ 
ΚΟ ΟΝ " γι καὶ ἀνὰ πᾶσαν Αἰἶγυπτον. 

τιμὴν ἡ νὺξ αὕτη, ἔστι ἵρὸς περὶ αὐτοῦ λόγος λεγόμενος. 
Μ᾿, 

4. οἶνος ἀμπέλ. , ΘΥβο θη νοη 
ἄδπὶ οἶνος ἐκ χριϑέων. ΥΕ]. ο. 817 ταϊέ 
ο, 11. 
ἀναισιμοῦται 5.1 119. να:- 

σιμοῦν αἰί. ἀναλίσκειν. 
ὃ. ὅ τι. θα5 Ναοαυίγαπι δὰ} ἀϊς 

Μεϑηβο ἃἰ5, Οἴδπζεβ θεζοσεῃ: ἀνήρ 
ἀπὰ γυνή ἷπ οΟΙ]]Θοἰΐνο ΟὝΘΥ ὅθπε- 
τοῖο Βεαθαΐίαπσ. Αθμη] ἢ νυἱγ: 
οὐ Μίαππ πᾶ ὙΦ ᾿ἰϑύςς ἃ, ἢ. 50 
νἱοὶς Μίππου πἀπὰ ͵θῖθον οἰπά πὶ 
Αὐζιρ ον Κιπάου. 

καὶ ἐς ἐβδ. ἄθεον ἀδ5 δὐκΙἄγθμθ 
καί 5. ο. 44, 

ΟἹ. 8. Βουσέρι. Βαβίτι5 ( πδὶτὶ τε 
Οκιγὶβ ποῦ ΑὐπΚ61}. Ἐπ σὰ πιϑἤγογα 
ἀργρίϊδομθ διδάίθ ἀΐθβδθβ Ναπιθηβ; 
αἴθ ὈΘγ ἃ μπιϊθβέθ απ πίθυ ᾿ῃ Ππ πὶ ννὰν ἀϊθ, 5 
ἄδγεπ Τᾶσο Ηδθγ, ἵπὶ νουῖσθῃ ΟΡ. 
ἁησὶθύ, ΤλΑβο] δύ νγυγάθ ἀὰ5 4ἰᾷρὶρε 
Ττγδιογέθδὺ ἀπὶ ἀθπ Τοῦ ἀ65 Οβίνῖβ 
δείεϊογε, νυ οθϑὶ βἷα ορίογίοπ, Ὀδίθίθῃ 

ὅτευ δὲ εἵνεκεν φῶς ἔλαχε καὶ 
Ἐς 08 

ἀηαἃ 5[ο ἢ ἀϊθ Βγιιϑδὺ Ζϑυβον! υροπ: 18 
αἴθ δηνγθβθπάθη ΚΑΥΘΥ (5. ο. 152) 
Ῥῆεσίθπ δἱοῆ. βορᾶῦ αἷθ ϑεῖση ταϊΐ 
εἰπθῖη Νίεθββου. Ζι Ζθυβοποίάθπ. ὃ. 
ο. 82. 

θὲ πρότερον 5. ο. 40. 
10. τὸν δὲ τύπτονται 5. 260 πῶς 
11. οὔ μοι ὅσιόν ἐστι λέγειν. 

δ... Ζ. ο,. 45. Ἐπ᾿ ννᾶὰσγ Οβίγῖβ, ἄθββθῃ 
Νπιθῃ Ηβρσ, δι στ ριῦβου βοθδα 
ποδί ΔΠΡΘΌΘη ὙΠ: Ὑ 6}. ἀιοῖι ο. 80. 

ὅσοι δὲ- οὗτοι δέ δ Π2 Θθ6π5Ὸ 
1196, Κ. Ζ. ο. 89. 42. 

θοῶ. 14. Σιἀτν 5. 6:98. 0. 
16. τῆς ὃ. ἐν τῇ νυκτί; 5. αἱ 30 

τὴν νύκτα τῆς ϑυσίης. 
20. φυλάσσοντες οὈδοννδηΐεβ, 

. 1.48. ὙΞΕ ο. 82. μ 

καὶ αὐτοί εἰ ᾿ρϑβὶ. Ὁ. 68 α. 80 ἴῃ 
δΙθίομου Βεάθφαία ΠΡ καὶ οὗτος. 

ῶ8. ἔστι ἵρός. Ῥῖε Βοάδαζιης 
465 Τωαπρθηΐοβίθθ, ὑυθί 65. ΔΙ] ἃ μτ- 



54 ΗἩΒΕΟΡΟΤΙ 

δὲ Ἡλίου πόλιν καὶ Βουτοῦν ϑυσίας μούνας ἐπιτελέουσι φοι- 
τέοντες. ἐν δὲ Παπρήμι ϑυσίας μὲν καὶ ἱρὰ κατάπερ καὶ τῇ ἄλλῃ 
ποιεῦσι" εὖτ᾽ ἂν δὲ γίνηται καταφερὴς ὁ ἥλιος, ὀλίγοι μέν τινες 
τῶν ἱρέων περὶ τὥγαλμα πεπονέαται, οἵ δὲ πολλοὶ αὐτῶν [ ἐκ) ξύ- 
λων χορύνας ἔχοντες ἑστᾶσι τοῦ ἱροῦ ἐν τῇ ἐσόδῳ᾽ ἄλλοι δὲ εὐχω- 
λὰς ἐπιτελέοντες, πλεῦνες χιλίων ἀνδρῶν, ἕκαστοι ἔχοντες ξύλα 
καὶ οὗτοι ἐπὶ τὰ ἕτερα ἁλέες ἑστᾶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα ἐὸν ἐν νηῶ σμι-, 
χρῶ ξυλίνῳ κατακεχρυσωμένῳ προεκκομίζουσι τῇ προτεραίῃ ἐς 
ΤΣ Ἢ ὃ Δ, ΕΣ Ἀ.. 184. τς, δ ΓΑ ΤΣ ἜΝΙ, 
αλλο οἴκημα ἵρον. οἵ μὲν δὴ ολίγοι οὗ περὶ τῶγαλμαὰ λελειμμέ- 

νον ἕλκουσι τετράκυκλον ἅμαξαν ἄγουσαν τὸν νηδν τε χαὶ τὸ 
- - 3 -" κι 

ἐν τῷ νηῷ ἐνεὸν ἄγαλμα, οἱ δὲ οὐκ ἐῶσι ἐν τοῖσι προπυλαίοισι 
ἑστεῶτες ἐσιέναι, οἱ δὲ εὐχωλιμαῖοι τιμωρέοντες τῷ ϑεῷ παίουσι 

᾽ Ὴ 2 ’ ᾽ “ 

αὐτοὺς ἀλεξομένους. ἐνθαῦτα 

οὴ σὰ Εγοπ ἄογ Νεῖέι, ἀϊθδ πὺν 
εἷπ ΝΕΌΘΠ ΡΟ ΥΠ ἐδ ννῖα Οβίγὶβ ἴῃ 
ὅδηζ Αερυρίεη (ἀνὰ πᾶσαν 4ἴγυ- 
σῖτον) ὈΠίοωυ νϑυβοπίθάθπθη Νδπθη 
νϑυθηγίθη [βὶ5 ἰδῦ, νυᾶὰγ [ο]σθπάο: 
ΝΝΔΟΒάοπι Οβὶγὶβ, ἄγ ΥΥ ΒΓ Πδ ον ἀ65 
1,.ἃπᾶρθ5 (ἀ. ἢ. 416 συμ. 50} ἄᾶγρε- 
βίθι 6 θοΐγα μέθη θα Ναίαυγκγαῖς 465 
ΝΝ1]15), νοῦ βϑίποιι πϑι αἸβοῆθη ΒΥΠΑΘΥ 
ΤΎρποπ (560) ἀπα ἄθββθη 72 αδποβ- 
56η (ἃ, ἢ. 6 72 Τάσοη ἀογ σιυΐ- 
ΒϊίΖε υὑπὰ Ὠὔτγγθ, 5. Ζ. ο. 19) οτ- 
χηοταοί σέ, νυϑῃκΙασύ 1515 (ἀδ5 ἄρυρ- 
ἰἴδοῆθ 1,.8π4}) ππα βοῆγθιῦ πδοἢ ἀ8πὶ 
ϑθρθη 465 ΡΥ δϑβογε ( Βεβομγοίθιιηρ 465 
ΤΥυδαυδγίεβίθβ ἴῃ ο. 61). τοὶ Μοπαίθ 
βρϑίον, θεῖπι ϑίθισθη 465 ΝΙ 5 αι. 46 πὶ 
Εγνυδοῆθη ἀοΥ Ναίυγ σὰ πϑιιθπὶ [μ6- 
θ6η, ννυτάδ ἀδγ Ποῖ οῆπαπι 465 Οβ σὶβ 
σεδιοῃῦ, ννοθοὶ πᾶπ ἀἃ5 ΒιΙά ἀδγ 
{γαιιθυηάθη [5]5. ἀπίογ πϑομ ] ἢ 6 πὶ 
ἘΔΟΚΟΙβομοὶπ ππαᾶ ᾿ἄσιηθπάθη Οἰδίδβθ, 
ἀπὶ ἄδθη οϊπα ΠἸ᾿οἤ θη ΤΎΡ οι Ζὰ νοῦ- 
ΒΟομϑισοῆοη, Τρ τι. Νομύ ἴπ Επε]ὰ αὶ. 
Ἠαΐη υπππῃογίγαυρ (γα ]. αἷς Βοβοῆγοι- 
Ῥαπρ 465 [λϑιιρθηοϑίθϑ ἴῃ ἀϊθ5. (δρ.). 
Ἡκαίίζοη δπα!ϊοῖ ἀἰα Ῥυϊθθίου ἄθη ἀαδ- 
ΡΥ οἢ σείαπ, ἀἀ55 Ο5Ι ΓΒ σοι πάθη, 50 
σίοπρ' πιδη Ζιπὶ Βοϑίαξ απ 5Γεδέ ἀθου, 

69. 1. Ἡλίου π.5. 2. ο. 1. Βαίο 
Ιὰρ πῖομέ νγοῖῦ γοὸπ ἀθτλ νυ θϑί ΟΠ ἢ 
ὕ0ἔϑγ 465 βδοθϑηηνί. ΝΊ]Υ 5. ὅὅ. ο. 89. 
ἐπιτελέουσι, 5. 2. ο. 91 ΕἘπάε. 
ὥ. ῬΑΡΥΘπιῖβ5 νυῖγα σὸπ ΔΠάθυθη 

ΘΟΒ ΓΙ 6 ΠΠΘΥη. πἰονέ σοπαπηῦ: δυο ἢ 
Ιϑϑϑὺ δἱοῃ βοῖπθ μᾶρ ποδί ποῦ 81- 
ὉΠΘΥΒΟΙῦ ἀπρεῦθη, ΗἸΘΓ ννασάθ ΑΥΘ5 

μάχη ξύλοισι καρτερὴ γίνεται, 

(νυ ῃυβο μοι ΠἸοἢ ἄον ρυρίϊοιο Τὺ- 
ΡΒοη οἀ. ϑ'εΐ, 5. ο. 59) νϑυβῃγσέ, 

τῇ ἄλλῃ 5. 11 96. Ξ 
5. εὖτ᾽ ἂν ροείϊδοῃ --Ξ ὅταν. 
ὀλίγοι--τινὲς 5. 2. ο. 48 (πολλῷ 

τεῳ). 
4. πεπονέαται. Ῥὰ5 Ῥεογῖοοί 

τ πἰουβομοιἀθῦ βίο νοοῖ ῬΊΓΔΘ65. ΠῸΓ 
ἀδάυγομ, ἀδ85 65. ἀἰϊοὸ Εογίάδιοτ 
ἄεγ ἘΌΙρῈη οἰποὺ (Δ Ρ ΘΒ ἢ] ΟΞ ΠΕ ἢ) 
Ἠδπάϊαπρ δυδάτοκε πὶ ΒΕ ἀοκβιοιῦ 
αὐ ἄεγοπ Απέδπρ. 6 κέκλημαι 
Ῥεάραΐοί ἰο ἢ ἢ οῖ556 ποῖ ἈΠοκΚεῖσμε 
ἀαγδυῦ, ἀδ55 τσ ον Νπιθ θεϊροϊεσέ 
ἰδέ, 50 Παῖβδέ δυοῖν ΠΟΥ πεπονέαται 
πὶ Εἰοκβίοπέ δυῇ ἀθπ Απίδπρ ἄθυ 
Οδγθμοπῖθ ..5ῖ6. ΒαΡοη ἀϊθ Βεοβομᾶϊ-ς 
ἐἰσαησ ἀπὶ ἀὰ5 ΒΙΠἀ πὶ ἀθουποπὶπιθη 
απᾷ ξάγϑη βἷθ αὰ5.“ς. Κα]. πέπαυμαι 
Ὁ. 1955: στ Ζ. της 

1. καὶ οὗτοι 8. ο. 6. 02 2. καὶ 
αὐτοί, ἀποῖ ο. 86. 

ἐπὶ τὰ ἕτερα ν]. ο. 86 ἐπὶ τὰ 
δεξια. 
νης Τοιρο παιβ, ἴῃ νυ δἰ ομ πὶ 485 

ΒΙΙ4 (ἄγαλμα) 465 Θοὐΐο5 βίαπά: Ζὰ 
απίουβομοϊάθη νοη τὸ ἴρόν, ἀ6Γ σ8ῃ- 
θη ρσοννοϊ βίθη ϑίδίίς πιῖῦ αἰϊθη ἀδζΖιι 
σοιοτίσθη Βαμα] Ομ Κεῖίοπ. 8]. 9.143, 

8, προεκκομίξουσι 50. οἵ ὁλί- 
γοι ἵρέες. 

11. οὗ δὲ 56. οἵ δὲ πολλοὶ αὐτῶν. 
19. εὐχωλιμαῖοι οθεη οὗ εὐχὰς 

ἐπιτελέοντες. Ν 
13. αὐτούς 50. τοὺς πολλοὺς τῶν 

ἱρέων. 
ἀλεξομένους, ν5]. 1211, 
μάχη ο. θά πληγή δεπαππέ. 

10 



118. 11. ΟΑΡ. 68--4. 55 

κεφαλάς τε συναράσσονται, καὶ ὡς ἐγὼ δοκέω, πολλοὶ καὶ ἀπο- 
ϑνήσκουσι ἐκ τῶν τρωμάτων᾽ οὐ μέντοι οἵ γε 4ἰγύπτιοι ἔφασαν 
ἀποϑνήσκειν οὐδένα. 
μίσαι φασὶ οἵ ἐπιχώριοι, οἰκέειν ἔν τῷ ἱρῷ τούτῳ τοῦ "άρεος 
τὴν μητέρα, καὶ τὸν Ἴἄρεα ἀπότφοφον γενόμενον ἐλϑεῖν ἔξαν- 

 δρωμένον ἐθέλοντα τῇ μητρὶ συμμῖξαι, καὶ τοὺς προπόλους τῆς 

10 

τῇ ὁρτῇ νενομικέναι φασί. 

μητρός, οἷα οὐκ ὀπωπότας αὐτὸν πρότερον, οὐ περιορᾶν παριέ- 
᾽ 3 3 , ᾿ ᾽ ΕῚ ᾿" “2 Ε] ΄ ἐξ 

ναι, αλλ ἀπερύκειν., τὸν δ᾽ ἐξ ἄλλης πόλιος ἀγαγόμενον ἀν- 

ϑοώπους τούς τε προπόλους τρηχέως περισπεῖν καὶ ἐσελϑεῖν 
παρὰ τὴν μητέρα. ἀπὸ τούτου τῶ ̓ Δρεϊ ταύτην τὴν πληγὴν ἐν 

Καὶ τὸ μὴ μέσγεσϑαι γυναιξὶ ἐν 
ἱροῖσι μηδὲ ἁλούτους ἀπὸ γυναικῶν ἐς ἱρὰ ἐσιέναι οὗτοί εἰσι οὗ 

πρῶτοι ϑρησκεύσαντες. οἵ μὲν γὰρ ἄλλοι σχεδὸν πάντες ἄν- 

ϑρῶποι, πλὴν Αἰγυπτίων καὶ Ἑλλήνων. μίσγονται ἐν ἱροῖσι 
καὶ ἀπὸ γυναικῶν ἀνιστάμενοι ἄλουτοι ἐσέρχονται ἐς ἵρόν, νο-- 
μέξοντες ἀνθρώπους εἶναι κατάπερ τὰ ἄλλα κτήνξα. καὶ γὰρ 
τὰ ἄλλα κτήνεα ὁρᾶν καὶ ὀρνέϑων γένεα ὀχευόμενα ἔν τὲ τοῖσι 

νηοῖσι τῶν ϑεῶν καὶ ἐν τοῖσι τεμένεσι. εἰ ὧν εἶναι τῷ ϑεῶ 
»" 2 μ᾿: 3 , 

τοῦτο μὴ φίλον, οὐκ ἂν οὐδὲ τὰ κτήνεα ποιέειν. οὗτοι μέν νυν 

ὃ. τρωμάτων, τρῶμα νοὶ. ϑῶμα. 
Ἐγκιᾶτσιπρ' ἄἀθ5 ΜΙ γτπ5 σἰθύ ἀὰ5 ἴο]- 
σεπάε Οδρ. 

64. 8. νομέσαι. ἐνόμισα ἰοΐ 
Παδ8 'ἰπ σθῦγδιοῖ σϑποιῆπιθπ. δ. Ζ. 
ο. 42. 
4. οἰκέειν Ἰπῇηῃ. ἱπιρουίθοι. 
Ἅρ ξος. ΑΥ̓́δβ, νυϑῃγβο οί ΠΠ10ἢ ΘΓ 

ΕΓᾺΣ ἘΡΙΣ Τυρῇοη (99); βθῖπϑ Μαί- 
ΤΟΥ ννᾶν Μυΐς (5. Ζ. σ. ὅ9). ϑυπθο- 
Ἰβοἢ ἰδ ἀοΥ ΜΙ γίμιι5. νυ Δ ἢ  ᾽ ΠΠ1 ἢ 
δὰ ἀδαίθπ δὰ ἄρῃ Καπιρῖ ἀ65 νϑὺ- 
ἀου! οἤ θη Ῥυΐποῖρθ, 465 ΤΎΡΠΟη 815 
ΤΠΡοσΥγι 4116 νου]! θη Ναίατγ- 
Κυϑξιο (5. Ζ. ο. 62), ταῖϊῦ ἄθη νυ δ ε1- 
δθη Νίδομέίεπ. 

τ. οἷα -Ξ ἅτε αυΐρρα, πιῖΐ ἄδπὶ 
Ῥαχίϊοῖρ. Οὐου τανε τ ξ αι θΘζϑίοι- 
ποῦ ἄθῃ οδ]θοίνοπ Οταπά, ὡς ἀδη 
δ) εοὔϊνοπ. Υ 6]. ο. 13. 
περιορᾶν (γ6}. 1 34) πιῖῤ Ιηβη. 

ὙΥΪ8 ἴον 1 191, ταῖς Ῥαγίϊο. 6. 110 δεέί. 
Ῥ. περισπεῖν. περιέπω τιϑὶϑύ τηϊύ 

εὖ οἄον τρηχέως γΕΕΡπαθα: 50 
ΔΌΟΘΝΙ τ8. 

10. πληγή νΥἃ5 Ο. 68 μάχη. 
11. νενομιπέναι 5. οὔδη Ζ. γο- 

μίσαι. 

13. οἵ πρῶτοι ϑοη σα εὐσαν- 
τὲς Υ85]. οθϑῃ ὁ. ὅ8 πρῶτοι οἵ ποιη- 
σάμενοι. 

106. τὰ ἄλλα ἡτήνεα. Βεδοδία 
ἄδθπ οἰσθη πα! οθπ ΘΟ θθγαι ἢ σὸπ 
ἄλλος. τὰ ἄλλα κτ. θεΖοϊοηποί πἰοδέ, 
ἄδε5 ἅδον Μϑηβοῖ βοὶθϑὲ σὰ ἄθι Θϑΐ-. 
τὰπρ ἀεν κτήνξεα βϑπῦτθ, δοηάθσπ ἀϊα 
ἀΡΥΊρ θη ἰΘθο πάθη Υ 6βθπ, πϑιπ]ῖοῖι ἀϊα 
ΤΊοΓΘ. 

καὶ γάρ. καί Θπίβρτυϊομέ ἀθπὶ καί 
ΥΟΥ ὀρνέϑων γένεα. 

117. ὁρᾶν ἀρῃβηρσὶδ γὸπ οἰ πο πὶ 8115 
νοιυίξοντες Ζὰ Θπὐποἢτηθπάθη φασί. 
γ6]. ἴο!ρ. 5. 1 τοιαῦτα ἐπιλέγοντες. 

18 εἰ --- εἶναι. Τὰ δ] απ οΣ Βδάς 
Βπάθέ δἷοῦ ἀδὺ Τπῆπ. πίοπύ δἰ] οὶῃ 
πδοῖι Ἀοαίίνοη (νοὶ. 1112, ΤΠ 121) 
ἀπά ἄδθη Οοπ]αποίϊοπθῃ ὡς, ὅτε, 
ἐπεί, ἐπειδή, ϑοπάδθυπ δ οἢ π80ἢ εἶ, 
ἘΠνθιβο 1199. 

ὧν αἰί. οὖν ἰδέ ὈγΒρυ πο] οἷν ξαβέ 
οἰ σπθοἀθιίοπα ταῖς ὄντως οἰ ΥΥτγΚ- 
ΠομΚοῖῦ, Ὑ Δ ΒΥ πὰ ἔρ  ΄. 

19. οὐκ ἂν --- ποιέειν. ὍεΥ 
Τπᾶπ. πιϊξ ἄν ἰδὲ που, υυῖθ βοῦν 15 
ἄθιπ ϑίππ οὐρὶθέ, ἰπ ἀθη ΤἸπαϊοδέϊν 
αὐΓΖιϊῦβθῃ. 

Τὴν δὲ πανήγυριν ταύτην ἐκ τοῦδε νο- ρ4 

οϑπδοΝανὩ  πο. ΌΝ 
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0 τοιαῦτα ἐπιλέγοντες ποιεῦσι ἔμοιγε οὐκ ἀρεστά Αἰγύπτιοι δὲ 
ϑρησχεύουσι περισσῶς τά τε ἄλλα περὶ τὰ ἱρὰ καὶ δή καὶ τάδε. 

Ἐοῦσα ἡ Αἴγυπτος ὅμουρος τῇ Ζ4ιβύῃ οὐ μάλα ϑηριώ- 
δης ἐστί. τὰ δὲ ἐόντα σφι ἅπαντα ἱρὰ νενόμισται. καὶ τὰ μὲν 
σύντροφα αὐτοῖσι [τοῖσι] ἀνθρώποισι, τὰ δὲ οὔ. τῶν δὲ εἴνε- 
κὲν ἀνεῖται ἱρὰ εἰ λέγοιμι; καταβαίην ἂν τῷ λόγῳ ἐς τὰ ϑεῖα 
πρήγματα, τὰ ἐγὼ φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσϑαι. τὰ δὲ καὶ εἴ- 

θηκα αὐτῶν ἐπιψαύσας, ἀναγκαίῃ καταλαμβανόμενος εἶπον. 
νόμος δέ ἐστι περὶ τῶν ϑηρίων ὧδε ἔχων: μελεδωνοὶ ἀποδεδέ- 
χαται τῆς τροφῆς χωρὶς ἑκάστων, καὶ ἔρσενες καὶ ϑήλεαι τῶν 
«Αἰγυπτίων, τῶν παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδέκεται τὴν τιμήν. οἱ δὲ 
ἐν τῇσι πόλισι ἕκαστοι εὐχὰς τάσδε σφι ἀποτελέουσι εὐχόμενοι 
τῷ ϑεῶ, τοῦ ἂν ἡ τὸ ϑηρίον᾽ ξυρέοντες τῶν παιδίων ἢ πᾶσαν 
τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ ἥμισυ ἢ τὸ τρίτον μέρος τῆς κεφαλῆς, ἱστᾶσι 
σταϑμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρέχας᾽ τὸ δ᾽ ἂν ἑλκύσῃ. τοῦτο τῇ 

68. ΤϊΤοτ-: 
ἀϊοηϑδβύ. 

ῶ. τάδε θοΖίού β'οἢ δὰ 45 [ο]- 
ξεπάθ. Νδοι ἄδπι ἀθπποπδίγαίνθη 
τάδε ἰδ ἀοΥ δου παρίϊβοῃθ {ΠΘθουσαηνς 
πῖομέ βοϊίθη. -- 85 βἰπηννὶ νος δέ 
Ὠϊπίου ἐοῦσα 5ομοὶπῦ ἀπγοῖ οἷπ ογ- 
ΒΘ8η. ἀ65. ΑΡΒΟΒΥΘΙθΘΥ5. 8115 ἀ6ὺ [0]- 
σεπᾶθηῃ Ζ61}16 ἴπ ἀϊθ πᾶομδύ μόθθυθ 
ΒΙπδασἝ Ποπιπιθη Ζ11 βϑὶπ. 

τι ἐοῦσα-- 4ἴγυπτ. 1)85 Ῥαγί. 
Δυΐζα!ὔβθη νυῖο ἐόντες ο. 47. 

4, τὰ δὲ ἐόντα 50. ϑηρία. ῆου- 
5 Ζὰ δηΐπθῆπιθη ὃ 

6. ἀνεῖται Τεηραβ ὃ γὙβ]. ο. 1θὕ. 
ἀνιέναι τινί (ἰοῦ ϑ'εῷῶ) οἰ σαπύ οι 
Ἰεπιδῆ άσιπ ἀρ ου " 8.556η, ἄδπη 
γνΊἢ 6η. 

ἵρα δῦ ργδϑαϊοαί νοῦ ΝΝοπιϊπδίϊν. 
δ εῖα πρήγ. 5. 4. ο. ὃ. 48. 41. 

8. ἀναγπαίῃ καταλαμβανό- 
μενος. Ο. ὃ ὑπὸ τοῦ λόγου ἐξαναγ- 
καζόμενος. 

9. μελεδωνοί. δεγθὶηά. με. --- 
τῆς τροφῆς -- ἑκάστων 56. θηρίων. 
85 ΔάνουΡΊα]θ χωρίς περὺ ἄδη Βε- 
αὐ νοη ἑκάστων πδομα γί οκ οι πθὺ- 
νοῦ. 16665 Του Παύ βεῖπθη θ650}- 
ἄεγθη εγρῆεροσγ. 
μελεδωνόὸς αἴί. ἐπιμελητής. 
11, παῖς παρὰ πατρός ἀδαυίεΐ 

δα ἀδ5 Καβίθπννεβθθη ἀοὺ ἀδρυρίογ. 

θεν ἄσγυρύϊβομε ὙΥΕΙ] ἀϊθβθ επάππο ουπιθ Πα σο- 
ννογάθη (ν9]. 1 7), 50 δύ 516 Βῖδθυ 10} 
αι ϑήλεαι Βεζοβδη. 

οἵ δὲ -- ἕκαστοι. ἕκαστοι ἀεγ 
ΘΙΠΡΟσΥ ἰδ ἀθπὶ ααπζεη αἷβ ἀἷς- 
ἐνὶ θαξῖνε Αρροβιίοπ ἀπο θβομίοββθη. 

12. σφὶ, τοῖς μελεδωνοῖς. 

18. Νδοὴῆ ϑηρίον ἰδέ εἷηπ ϑ'ειηῖς- 
οοίοη σοβοίζί. 

παιδίων. Ατ5  ίοάον 1 88 
Βοῃοὶπέ Πθυυουζαρθῃθη, ἀἀε5 ΠΙΘΥ νῸ ἢ 
Κιπάογκγαη ιοϊίθη αἷς θάς ἰδὲ, Ζιὶ 
ἄδθγεπ Αθννθπάπηρ πιδῃ (οὔθ ταῖ. 
ε πδοῖὴ ἄθν Βεεοπαθη εὶς ἄἀδγ 
Κυδπκμοῖῦ νυυχάθ ἀθν σὰηζε Κορέ 
465 Κιίπάρβ οὔον ἀϊς ἩδιΙ 6 οὐδὺ ἀὰ5 
Ῥγιτ(ε! ἀθ5. Κορίεβ βϑβομοσγθη. ΥβΙ. 
Ὀιοά. ἃ. ἃ. Ὁ. ποιοῦνται δὲ καὶ 
ϑεοῖς τισιν εὐχὰς ὑπὲρ τῶν παιδίων 
τῶν ἕξ τῆς νόσου σωθέντων" 
ξυρήσαντες γὰρ τὰς τρίχας καὶ 
πρὸς ἀργύριον, ἢ χρυσίον στήσαντες 
διδόασι τὸ νόμισμα τοῖς ἐπιμελου- 
μένοις τῶν προειρημένων ξώων. 
ΨΙΘΙΠ οἰ οι  οἰπᾷ θεῖ δῦ. νὸν ξυρέον- 
τες εἰπῖσο πἰογαι Βα ! οἢ 6 ΥΥογία 
αυδαοία 6 π, 

1ὅ. τὸ δ᾽ 
(ἀργύριον) 
τοσοῦτον (τοῦτο) διδοῖ 80, 
ὑχὴν ἀποτελέων. 

ἂν ἑλκύσῃ Ξε ὅσον ἂν 
ἑλκύσῃ (ὁ σταϑιύς), 

ὁ τὴν 

δ 

10 

 Ἶ .-- 
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μελεδωνῷ τῶν ϑηρίων διδοῖ᾽ ἡ δ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ τάμνουσα ἰχϑὺς 
παρέχει βορὴν τοῖσι ϑηρίοισι. τροφὴ μὲν δὴ αὐτοῖσι τοιαύτη 
ἀποδέδεκται, τὸ δ᾽ ἄν τις τῶν ϑηρίων τούτων ἀποχτείνῃ, ἢν 
μὲν ἑκών, ϑάνατος ἡ ξημέη; ἢν δὲ ἁ ἀέκων, ἀποτίνει ξημίην, τὴν 

8 ἂν οἵ ἱρέες τάξωνται. ὃς δ᾽ ἂν βιν ἢ ἴρηκα ἀποκτείνῃ, ἤν 

τε ἑχὼν ἤν τε ἀέκων, τεϑνάναι ἀνάγκη. Πολλῶν δὲ ἐόντων 06 
τῶν ὁμοτρόφων τοῖσι ἀνθρώποισι. ϑηρίων πολλῷ ἂν ἔτι πλέω 
ἐγένετο, εἰ μὴ κατελάμβανε τοὺς αἰξλούρους τοιάδε. ἐπεὰν 
τέκωσι αἵ ϑήλεαι. οὐκέτι φοιτέουσι παρὰ τοὺς ἔρσενας᾽ οἵ δὲ 
διξήμενοι μίσγεσϑαι αὐτῇσι οὐκ ἔχουσι. πρὸς ὦν ταῦτα σοφί-- 
ξονταὶ τάδε᾽ ἁρπάζοντες ἀπὸ τῶν ϑηλέων καὶ ὑπαιρεόμενοι τὰ 

τέκνα κτείνουσι, κτείναντες μέντοι οὐ πατέονται. αἷ δὲ στερι- 
σκόμεναι τῶν τέκνων, ἄλλων δὲ ἐπιϑυμέουσαι, οὕτω δὴ ἀπι- ᾿' 
'χνέονται παρὰ τοὺς ἔρσενας᾽ φιλότεκνον γὰρ τὸ ϑηρίον. πυρ- 
καϊῆς δὲ γενομένης ϑεῖα πρήγματα καταλαμβάνει τοὺς αἰελού- 
ρους οἱ μὲν γὰρ Δἰγύπτιοι διαστάντες φυλακὰς ἔχουσι τῶν 
αἰελούρων, ἀμελήσαντες σβεννύναι τὸ καιόμενον, οἱ δὲ αἰέλου-- 
ρου διαδύοντες καὶ ὑπερϑρώσκοντες τοὺς ἀνθρώπους ἐσάλλον- 
ται ἐς τὸ πῦρ. ταῦτα δὲ γινόμενα πένϑεα μεγάλα τοὺς 4 ἰγυ- 
πτίους καταλαμβάνει. ἐν ὁτέοισι δ᾽ ἂν οἰκίοισι αἰέλουρος ἀπο- 

ϑάνῃ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οἷ ἐνοικέοντες πάντες ξυρέονται τὰς 
ὀφρῦς μούνας; παρ᾽ ὁτέοισι δ᾽ ἂν κύων, πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν 

10 

20 

1. διδοῖ. Βεοαομίθ ἄθη θΟμΒῚ 11. ἁρπάξοντες ντἱ, ὑπαιρεόμε- 
465 Ναπιογιϑ (νυ. 5. 14 ἱστᾶσι). Να- 
τη θ ΕΠ 0} μοὶ ΒΘεομ γι θα ρθη ἰδύ ἀ6ὺ 
{Π{εθγραηϑ' 465 ΝΠΙΘΥα5. γοπὶ Ρ]αΓὰ] 
Ζι ἄθπι ἃ ποοΒ ΠΟ 6 η ΘΙ πριν ποδί 
5εἰέβη. ΟὟΘ!. 1196. 

ἄντ᾽ αὐτοῦ 86. τοῦ ἀργυρίου. 
8. τὸ δ᾽ ἄν τις. ὰ ἀδὺ π8οὴ- 

ξο!σοπαθ Ῥειποποίγαί νϑαίζ (ϑαάνα- 
τος ἡ ζημίη) Κείποη Βορτ διοίεύ, 
Δ ἅδη βἰοῃ ἀα5 Βοϊαίϊν τό θ6. 
Ζιοῃύ (γουροβομννεθύ παύ δύννα : 50 ἰδ 
ἀογ Τοα ἀϊ6 ϑίγαίθ, πᾶπη!οἢ ἔτ αἷς 
Τοέαπρ ἀἴ6565 Τίονο), 50 δύ ΠΙΘΥ τὸ 
δ᾽ ἄν τις --- ἐάν τίς τι. ἜΘ ΠΒο ο. 66 
ἀπίθη 30. 

θ6. 17. ὁμοτρόφων, ννὰ5 ο. θὅ 
σύντροφος. 

8. κατελάμβανε. κατα. 
δἰοίοπον Βεάδαίζιηρ »»θο σθθπ'ς ννεἰ- 
16Γ πίθπ: θεζα πρήγματα καταλαμ- 
βάνει τοὺς αἰελούρους. δε Ζοο. 1.59. 

10. οὐκ ἔχουσι 86. μίσγεσθαι. 

νοι 4οΪο. 
16. ϑιεῖα πρήγματα ἕατον ἀϊ- 

νἱπίξιιβ ᾿π]θοία5. ΥΩ]. 1174. 
10. διαστάντες ΡΘΥ ἱπίργνα! ἃ 

ἀἰδροϑίί. 
19. ταῦτα δὲ γινόμ. [ἂν τού- 

τῶν δὲ γινομένων; νρ]. {Π41. Εϊηε 
θ61 Ηου. πῖομέ βϑϊίθπο ἀπδοο]αίῖθ, 
ἀἴ6. 5ῖοἢ παιπθηί! οι θεῖ ἄθιη ἔουτα!ο- 
Β6η Νιοπιϊπαίϊν ἀ65 Ῥανυϊοῖρ. Βπάρέ. 
Υ5|. 1. 60 ἀντιτιϑέμενα ταῦτα 
ἀντισήκωσις γένεται. ΥΠ 151 ἁλὴς 
μὲν γὰρ ,γινομένῃ πᾶσα ἡ Ἑλλὰς 
χεὶρ μεγάλη συνάγεται. ΑΘΒη]. 11. 
ΠῚ 96. ΥῚ 11. ὙΠΙ|Ι 44. 88. 

20. ἐν ὁτέοισι 5. Ζ. τὸ δ᾽ ἂν τις 
ο. θὅ οθϑη ὃ. 

21, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου. Ὀϊς 
Βιθδία πύϊνιογίθη Νοαίγα γὸῃ Αἀ]6ο- 
ἀνθη οἰ ίθπ ἰπ ουθδίπάπαη ρθη πὐῖξ 
Ῥνᾶροδιξϊοποπ δέου δὰ νο τθῖδ]ο Βε- 
ἀθραίαης. Μ6].1 20 ἐκ τοῦ ἐμφανέος, 
1191 ἐξ ἀπροσδοκήτου δχ ἱτηρτονῖδο. 



858 ΠΕΒΟΡΟΤῚ 

61 κεφαλήν. ᾿Ζ“πάγονται δὲ οἵ αἰέλουροι ἀποϑανόντες ἐς ἱρὰς στέ- 
γας, ἔνϑα ϑάπτονται ταριχευϑέντες, ἐν Βουβάστι πόλι᾽ τὰς δὲ 
κύνας ἐν τῇ ἑωυτῶν ἕκαστοι πόλι ϑάπτουσι ἐν ἵρῇσι ϑήκῃσι. 
ὡς δὲ αὕτως τῇσι κυσὶ οἵ ἰχνευταὶ ϑάπτονται. τὰς δὲ μυγαλᾶς 
καὶ τοὺς ἴρηκας ἀπάγουσι ἐς Βουτοῦν πόλιν, τὰς δὲ ἴβις ἐς ὕ 
Ἑρμέω πόλιν. τὰς δὲ ἄρκτους ἐούσας σπανίας καὶ τοὺς λύκους 
οὐ πολλῷ τεῳ ἐόντας ἀλωπέκων μέξονας αὐτοῦ ϑάπτουσι, τῇ ἂν 
εὑρεϑέωσι κείμενοι. 

Τῶν δὲ κροκοδείλων ἡ φύσις ἐστὶ τοιήδε᾽ τοὺς χειμεριω- 
τάτους μῆνας τέσσερας ἐσϑίει οὐδέν. ἐὸν ὃξΣ τετράπουν χερ- 
σαῖον καὶ λιμναῖόν ἐστι τίκτει μὲν γὰρ ὠὰ ἐν γῇ καὶ ἐκλέπει, 
καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρίβει ἐν τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύκτα 
πᾶσαν ἐν τῷ ποταμῷ᾽ ϑερμότερον γὰρ δή ἐστι τὸ ὕδωρ τὴς τε 
αἰϑοίης καὶ τῆς δρόσου. πάντων δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ϑνητῶν 
τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου μέγιστον γένεται τὰ μὲν γὰρ ὠὰ χηνέων οὐ 
πολλῷ μέξονα τίκτει. καὶ ὁ νεοσσὸς κατὰ λόγον τοῦ φὠοῦ γένε- 
ται, αὐξανόμενος δὲ γίνεται καὶ ἐς ἑπτακαίδεκα πήχεας, καὶ 

, » - ἈΠ Κ5 ι ᾿ ς" 2 α 7 ᾿ ͵ 
μέζων ἔτι. ἔχει δὲ ὀφϑαλμοὺυς μὲν υος, ὀδόντας δὲ μεγάλους 

καὶ χαυλιόδοντας κατὰ λόγον τοῦ σώματος. γλῶσσαν δὲ μοῦνον 

ὶς 68 

, 3 1" «"Χ ᾿ 

ϑηρίων οὐκ ἔφυσε. οὐδὲ τὴν 

67. 2. ταριχευϑέντες. Νξίξστγε 
Ἀοίσοπάς πάρεη Μαυπιΐθπ νοῦ ΚαίζΖθηῃ, 
Ἠσπάρθπ, ΤΟ  ΠΘΌΤΠΟΠΒ. τι. 5. νΥ. δε- 
ξαπᾶοθπ, ἀϊθ ορθηβο βουρία!ρ ννῖθ 
ΜΙ πβ θη] ομ θη οἰ αἰβαιηϊοσῦ δἰπά: 
ὙΠ ΒΟ οἰ ΠΙΙΟἢ οἷπθ ΕὌΙσς 465 6]δι- 
θ6η5 8η ἀϊο Ὑναπάδγιπρ ἄἀον βθδϑί θη 
ἀγχοῦ ἀϊθ ΤΊΘΥ]οῖθου. 
Βουβ. 5. α. ὅ9. 
4. ὡς δὲ αὕτως τῇσι κ. Ῥαῖίϊν 

πδοῖ ὡς αὕτως νυνὶ πδ ἢ δπάρσγθη Β6- 
συὶεπ 465 αἸεῖσπεπ ὑπὰ ΑΘπη- 
το θη. 5. 2. ο. 104 Ἐπάο. 

ὅδ. Βουτοῦν 5. ο. ὅ9. 62. 
6. Ἑρμέω π. Ἐπ ρὰὉ 2 Ηογπιορο- 

115. οἷπβ ἴῃ Τὐπίεγᾶργυρίοεπ (Πδτπιο- 
ΡΟΙΒ. ρᾶῦνα), ππά εἷπ5 ἴῃ ΜΠίεΙ- 
πσγρίοπ (δυο ρ 115 πιᾶρ πᾶ). 1) 85 
Ἰοίχίογα ἰδύ ΠΊΘΥ σοπιθὶπί. 
ἄρκτους. ΒιΙάοτ νοι Βᾶτγθη ἅπάθπ 

δἴοἢ δα ἄθη θϑηκιηᾶίθσπ πἰονέ. 
1. πολλῷ τεῳ. ὕὌερετγ τις 5. Ζ. ο. 48. 
68. 9. Ἡ φύσις ἡ τῶν κροπκο- 

δείλων. 
10. τέσσερας ρΡταράϊοδίϊν. 
ἐσϑέει ἄδν Βῖπρα!,, οὐσίοιοι τῶν 

κροχοδείλων γνοΥΠοΓρσϑέ. 

4 

κάτω κινέει γνάϑον, ἀλλὰ καὶ : 

11. ἐκλέπει. Ὀῖε5 ὑπαξ ποῖ πϑαθ- 
γϑὴ Βεοορθδοπίαπσοη αἶα ϑοππ8. 

15. χην ἕων. χήνεος αἰ. χήνειος. 
10. κατὰ λόγιτοῦ φοῦ τ]. ὰπ- 

ίοπ 19 κατὰ λ. τοῦ σώματος. λόγος 
ΟΝ οΥ δ! π|5ς 6 δῦ οἢ 1 154, 

17. καὶ ἐς. ὕὍὕεθον ἀΔ5 ογκιᾶγεπάς. 
καί 5. 2. Ο. 44, 
ἑπτακαίδ πήχ. αἴ5δο ἀπρεῖδην 

δῦ τῇηοὶπ, ἘἾι58. 

520. οὐκ ἔφυσε ποη σοπιαῖξ. φύειν 
βίθῃμῃέ γοπ ἄθπι, νυᾶβ 115 ἀθπὶ [ππουθὴ 
οἶπθβ ουραπίβομθη  ββθηβ δοἢ δὺ- 
χοιρσέ, ἰπάδπι ἀϊς Τα σκοὶς ἀθ5 Ηθὺ- 
τ οΥΡΥ Πρ 6 5 ἀΐθβοπὶ 56 050 Ζ σϑβοιγίο - 
θ6η νυἱτὰ (τυρὶ. ΙΧ 1233 φύει καρπόν. 
ὙΠΠ104 φύει πώγωνα): ἀοΥ Αοτῖδί 
(ἔφυσε) εοὐκιᾶτε βἴον ἀδγᾶιδ, ἀἃ588 
ἀϊοβο Ταιρκεὶς ἃ]5. ο᾽οῖοιν. θϑὶ ἄθιῃ 
Ἐπη{σίθμθη οἰπίγοίθπα σοάδοι νυἱγά, 
οὔπαπι οβϑῦ δχ ομηῖθι5. δηϊπηδ ῖθιι15, 
4 ἃ ̓ἰπριδπὶ δἰ δὲ πὸπ σοπυϊζς. 80 
σ᾽αυθίθη ἀΐα ΑἸέθη,, βεὶδέ Αὐϊβίοίθ- 
ἴ65. ἱπᾶάϑπι 5ἷ8 βίοι. ἀσσοῖ ἀθπ ἀὔρθῃ- 
Βοποὶπ ἰδαβοιθη [ἴθϑβθη; 65 ἰδ πᾶπι- 
Ποῖ ἀϊς ἄπησα 465 Οτοοοα! !β 5. ΖῸΓ 
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᾿ς χοῦτο μοῦνον ϑηρίων τὴν ἄνω γνάϑον προσάγει τῇ κάτω. ἔχει 
᾿ς δὲ καὶ ὄνυχας καρτεροὺς καὶ δέρμα λεπιδωτὸν ἄρρηκτον ἐπὶ 

τοῦ νώτου. τυφλὸν δὲ ἐν ὕδατι, ἐν δὲ τῇ αἰϑροίῃ ὀξυδερκέστα- 
τον. ἅτε. δὴ ὦν ἐν ὕδατι δίαιταν ποιεύμενον, τὸ στόμα ἔνδοϑεν 

ὅ φορέει πᾶν μεστὸν βδελλέων. τὰ μὲν δὴ ἄλλα. ὄρνεα καὶ ϑηρία 
φεύγει μιν ὁ δὲ τροχίλος εἰρηναῖόν οἵ ἐστι, ἅτε ὠφελεομένῳ 
πρὸς αὐτοῦ ἐπεὰν γὰρ ἐς τὴν γὴν ἐκβῇ ἐκ τοῦ ὕδατος ὁ κροκχό- 
'δειλος καὶ ἔπειτεν χάνῃ (ἔωϑε γὰρ τοῦτο ὡς ἐπίπαν ποιέειν 
πρὸς τὸν ζέφυρον), ἐνθαῦτα ὁ τροχίλος ἐσδύνων ἐς τὸ στόμα 
αὐτοῦ καταπίνει τὰς βδέλλας᾽ ὁ δὲ ὠφελεόμενος ἥδεται καὶ 
οὐδὲν σίνεται τὸν τροχίλον. 769 

10 

Τοῖσι μὲν δὴ τῶν Αἰγυπτίων ἱροί 
εἰσι οἵ κροκόδειλοι, τοῖσι δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ ἅτε πολεμίους περιέποῦυσι: 
οὗ δὲ περί τε Θήβας καὶ τὴν “Μοίριος λίμνην οἰκέοντες καὶ 
κάρτα ἡγέαται αὐτοὺς εἶναι ἱρούς. ἐκ πάντων δὲ ἕνα ἑκάτεροι 
τρέφουσι χροχόδειλον. δεδιδαγμένον εἶναι χειροήϑεα, ἀρτή- 
ματά τε λέϑινα χυτὰ καὶ χρύσεα ἐς τὰ ὦτα ἐνθέντες καὶ ἀμφι- 
δέας περὶ τοὺς προσϑίους πόδας, καὶ σιτία ἀποτακτὰ διδόντες 
καὶ ἵρήια, καὶ περιέποντες ὡς κάλλιστα ξζώοντας᾽ ἀποθανόντας 
δὲ ταριχεύοντες ϑάπτουσι ἐν ἵρῇσι ϑήκῃσι. οἱ δὲ περὶ Ἔλεφαν- 

20 τίνην πόλιν οἰκέοντες καὶ ἐσθίουσι αὐτούς. οὐκ ἡγεόμενοι 
ἱροὺς εἶναι. καλέονται δὲ οὐ κροκόδειλοι, ἀλλὰ χάμψαι. κροκο- 

Ὲ 

ΘριίΖζε ἂη ἄδπι [Ππ|ογκίθίου ἔοβίρο- 
υδοῆβθη. 
ἀλλὰ καὶ τοῦτο. 5 μοῦνον ἰδ 

παῖ ΒοΖαρπδῆπια ἀσυ ἀ85 ουβία μοῦὺ- 
νον σοβασύ ..564 650 ϑὔϊδιη ἢ 00 πΠῸΙῚ 
6Χ ΟΠ ΠΙθι15 Δ Πἰ πη 1θι15, αι ο ἀ΄΄. 1)6Υ 
Τυγίαπι Ἡογοάοίβ ππὰ 465 σαπζθη ΑἹ- 
ἐογύατηβ. οὐ ΚΙαγε βοῇ υἱθι!οῖσμύ ἀδτ- 
ΔῸ5, 4855, νύϑπηὴ 485 ΟΥΟΟΟαῚ]] βοῖηα 
Βεαίθ. ογργοῖξε, 65. ἀθπ Κορὲ ἴῃ αἷθ 
Ἡδῆθ υνἱγῖς., ννὰβ ἀἰθα Οδβιομίβίδα- 
ΒοΠπρ νου] αϑϑῦ, δἰ8 θθννθρα 65 416 
ΟὔοΥΘ Κιπηϊδάθ, ἘΡΤΕΝ γυὶθ 4|16 ἃπά6- 
γοπ ΤΊοτα αἴθ ππίουϑ. 

8. τυφλόν. οι Ατϊϑίοίθ! 65 β'ϑ 
ἀὰ5 Οτοοοῦ!! ἱπὶ ὙΥ̓ΆΘΒΘΥ νυ θηΪσ 
ΒΟΒ ΔΓΕ (φαύλως βλέπων). 

5. βδελλέων. Νος πϑαθγθη Β6- 
οθαομύαπροη Κοὶπο Β[] αέθρ 6], ΒΟ ά θυ 
οἷπο Αὐτὸ Μάοκοη. Ὁϊθ ϑ'δοῆθ βϑ δύ 
Ἐπ γῸΠ πΘῦογθη Ἀδἰδαπάθηῃ μοϑίδ ει. 

6. εἰρηναῖον ἀὰ5 Ναοιυίεαμι .8]5 
Ῥιδάϊοαῦ χὰ ὃ τροχίλος. 

8. ὡς ἐπίπαν. ὡς -ε- οἴννα: να]. 
ἀϊς δ οἰ ομ οἀθαςεπάθη Αυκάγοκα ὡς 
τὰ πολλά, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

9. ἐνθαῦτα ποδί νῦῖθ οὕτω δή 
ΠΟΙ ἰδηροῦοπ Ζι νυ Ἰβομοπβδίζθη ἀθπ 
Νιδοιιϑαύζ πδοπάγ κοι Ποσνου. 

09. 18, καὶ κάρτα, πιῖξ Ατϊκεὶ 
καὶ τὸ κάρτα: 5. 2. 6. 11, ΥΥΪΕ ΠΙΟΓ 
1194... ; 

14, εἶναι ρους: πδιποπί!ος Ζαὰ 
Οτμθο5 ἀπέρυ μα] ἀογὺ ΥΥ̓ Δ5βϑυ 8 16 γοΠ 
5γϑπθ. Ῥῖθβου Οὐ ννὰῦ ἄδθπι ὕτοοο- 
ἀπ ρούῦ ϑθθθο Ἀο Πρ. 

16, ἀρτήματά τε λέϑινα χυ- 
τά; ΟΡευρομᾶπρε γοη ΟἸδβσιι55. Ὁ 16 
Αδργρίοι Βομοίπθη 416 ΟἸδϑθογοϊξαη 
{γα που σοῦ χὰ Βαθθη αἷβ αἷς Ῥμὸ- 
μἰΖίοσ. Οἰάβοσπμα Οἰοἴᾶϑθθ πάθῃ βῖοῖι 
πἰσομύ βοϊίθη πὶ ἀθη Οὐᾷθοσῃ. 

19. ϑάπτουσι, 5. ο. 67. 148. ΥΥοἱ 
οὐ μα]ίθπθ ἀπά βθὴγ Βουρία εἰσ οἷπ- 
θαἰβαπιῖουίς ΟΥοσοαϊπιατιῖθη. δἰπᾶ 
ΠΘΙΘΥΔΙΠσ5. ἰπ ΘὙΟΒΒΘΥ ΑΠΖΔΠ] σο- 
Τὰ πάθη. 

ὕξρον ΕἸορμαπίϊπο νο]. ο. 17. 
21. κροκοδείλους. γα. ΤΥ 195 

κροκόδειλοι ὅσον τὲ ,τριπήχεες χερ- 
σαῖοι, τῇσι σαύρῃσι ἐμφερέστατοι. 
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δείλους δὲ Ἴωνες οὐνόμασαν. εἰκάζοντες αὐτῶν τὰ εἴδεα τοῖσι 
παρὰ σφίσι γινομένοισι κροκοδείλοισι τοῖσι ἐν τῇσι αἱμασιῇσι. 

ΠΟ γραι δέ σφεῶν πολλαὶ κατεστᾶσι καὶ παντοῖαι᾽ ἣ δ᾽ ὦν ἔμοιγε 
δοκέει ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος εἶναι, ταύτην γράψω. ἐπεὰν νῶτον 
ὑὸς δελεάσῃ περὶ ἄγκιστρον, μετίει ἐς μέσον τὸν ποταμόν. αὖ- 
τὸς δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα ζωὴν ταύτην 
τύπτει. ἐπαχούσας δὲ τῆς φωνῆς ὁ κροκόδειλος ἵεται κατὰ τὴν 
φωνήν, ἐντυχὼν δὲ τῷ νώτῳ καταπίνει" οἵ δὲ ἕλκουσι. ἐπεὰν 
δὲ ἐξελκυσθὴ ἐς γῆν, πρῶτον ἁπάντων ὁ ϑηρευτὴς πηλῷ κατ᾽ 
ὧν ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς" τοῦτο δὲ ποιήσας κάρτα 
εὐπετέως τὰ λοιπὰ χειροῦται, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο σὺν πόνῳ. 

Οἱ δὲ ἵπποι οἱ ποτάμιοι νομῷ μὲν τῷ Παπρημίτῃ ἴροί 
εἰσί, τοῖσι δὲ ἄλλοισι Αἰγυπτίοισι οὐκ ἱροί. φύσιν δὲ παρέχον- 
ταὶ ἰδέης τοιήνδε᾽ τετράπουν ἐστί, δίχηλον, ὁπλαὶ βοός, σιμόν, 
λοφιὴν ἔχον ἵππου. χαυλιόδοντας φαῖνον, οὐρὴν ἵππου καὶ 
φωνήν, μέγαϑος ὅσον τε βοῦς ὁ μέγιστος. τὸ δέομα δ᾽ αὐτοῦ 
οὕτω δή τι παχύ ἐστι ὥστε αὔου γενομένου ξυστὰ ποιέεσϑαι 
[ἀκόντια] ἐξ αὐτοῦ. 

Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες ἐν τῷ ποταμῷ. τὰς ἱρὰς ἡγέα- 
ται εἶναι. νομίζουσι δὲ καὶ τῶν ἰχϑύων τὸν καλεόμενον λεπι- 
δωτὸν ἱρὸν εἶναι καὶ τὴν ἔγχελυν. ἵροὺς δὲ τούτους τοῦ Νείλου 
φασὶ εἶναι. καὶ τῶν ὀρνέϑων τοὺς χηναλώπεκας. 

τ Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὄρνις ἵρός. τῷ οὔνομα φοῖνιξ. 
μὲν οὐκ εἶδον εἰ μὴ ὅσον γραφῇ καὶ γὰρ δὴ καὶ σπάνιος ἐπι- 

τι 

12 

᾽ , ’ 
ἕγὼ μὲν 

ΒΟΉ]. 55 ἰδύ ας Ἀδάρ νυϊθᾶθυ ἃΠάΘΥΚ 
δεβία!(εΐ. 

15. οὐρὴν ἕππου. Ῥατγὶπ ἱγτίε 

ἐν» Ἴωνες. 5. Γ᾽ 152. 
2; αἵμασι ἥ »»αββερθ. Ψ6Ί. ο. 

158, ννὸ αἵμασιή 815 οἴη σερθη [760 6ὺ- 
ΤΥ ΤΥ, δυροι τίου Θιοὶπ- Ηοργ. ἘΠπμΡ Ππαί υἱϑι πη ῆγ οἴμθπ ΒΘ ὮΓ 
ἃ ἃ πὶ πὶ Ζι! ΕΥΚΙᾶγϑη δύ. ΑΘΒΠΠΟΝ 1180. Καγζθη ΘοΠυνᾶπΖ. 

10 4. δελεάώσῃ 5. 2. ο. 41 ἐπεὰν 17. οὕτω δή τιπαχύ. 
ϑύυσῃ 580. ὃ ϑύσων. 6]. ο. 90. οὕτω δή τι 5. 2. α. 11. 

{6 06 ΓὉ 

8. οἵ δέ 50. ϑηρευταί. 
9. κατ᾽ ὦν ἔπλασε. ὕπερθεν ἀϊα 

Ὑπιοβὶβ 5. Ζ. ο, 89: ἅλεν ἀ16 Ββάβϑι- 
(ππρ ἄἀθθ Αογ. 5. Ζ. ο. 30 (οὐκ ὧν 
ἐπνευσαν). 

11. 12. Παπρημέτῃ 5. 2. ο. 08. 
18. παρέχονται ΒΊΟΥ »ἄοπὶ Β6- 

ΞομδαοΥ Ζαὰ ΑΠΌΙΪΟΚ Ὀυΐπροη (ἀὰτ- 
Ὀϊο θη)“. 

14, ἐστὶ οὔννοὶ ἀφγ Ῥ]αταὶ παρέ- 
χονται νου βουσί. Ῥατγαιῖ ἔοϊσὺ ἀδ5 
Νιαουίΐίγαμη ἱπὶ Ῥυδαϊοαί, ἀἄδππ ὁπλαὶ 
βοός (5. εἰσὶ), ἀγα ννϊθᾶθσ δῇ 
ἐστὶ Ὀεχάρ! οἶα Ρτδαϊοαίθ ἀπὰ ἃπὶ 

70. ΒυῚ Ρπδηϊΐχ. 
28. ἐγὼ μέν, ἄθγ νϑγβο ιννίθσθηθ 

Θεροπεαίζ (5. Ζ. ο. 45) ἰδέ ἄλλοι. δὲ; 
50 “δ]οἰοἢ ππίθη ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ 
λέγοντες. 

ῶ4, πεντακοσίων. Ὀϊε ϑ'αρσδη 
ἄθεον ἅδη οροὶ Ῥμδηῖχ ἰδαΐθη γϑτ- 
βομϊθάθη. ἀπάρυβ ἂἷβ Ηδθγ. δγζΖᾶμ!ξ 
Ταοῖς. ἀππᾶ]. ΥἹ 28. Νίδοῖ εἶπον 
ἀτι θη ὅθ 50} 6 βῖοῖ ἀδὺ ὙΥ̓υπάοτ- 
γο 6] γΟΠ Μοτγρθη Κοπιπιθπα (8. απίθη 
ἐξ ᾿ἀραβίης) ἵπι ΗεἰΠΠρσέαπι ἀ68 ᾿Ξ ΟΥ̓ 
ὙΘΥΌΥΘΠΠΘΗ ; 8115 56 Π6 . ἄβοθδ δυβίθθ 
ἀαγαυξ εἷἰπ πηρὸν ῬΗδπῖχ, ἀθγ πδοὶ ὡὧὦ 

ὙΎ ΨνΨ ὙΨ. Ὁ 
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φοιτᾷ σφι δι᾿ ἐτέων, ὡς Ἡλίου πολιῆται λέγουσι, πεντακοσίων. 
φοιτᾶν δὲ τότε φασί, ἐπεάν οἵ ἀποϑάνῃ ὃ πατήρ. ἔστι δέ, 
εἰ τῇ γραφῇ παφόμοιος ; τοσόσδε καὶ τοιόσδε᾽ τὰ μὲν αὐτοῦ 
χρυσόκομα τῶν πτερῶν, τὰ δὲ ἐρυϑρά. ἐς τὰ μάλιστα αἰξετῷ 

ὃ περιήγησιν ὁμοιότατος καὶ τὸ μέγαϑος. τοῦτον δὲ λέγουσι μη- 
χανάσϑαι τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, ἐξ ̓ Δφαβέης ὁρμεό- 
βενον ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου κομέξειν τὸν πατέρα ἐν σμύρνῃ ἐμ-- 

πλάσσοντα, καὶ ϑάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ. κομίξειν δὲ 

οὕτω᾽ πρῶτον τῆς σμύρνης ὥὸν πλάσσειν, ὅσον τε δυνατός ἐστι 
10 φέρειν, μετὰ δὲ πειρᾶσϑαι. αὐτὸ φορέοντα, ἐπεὰν δὲ ἀποπειρη- 

ϑη, οὕτω δὴ κοιλήναντα τὸ φὸν τὸν πατέρα ἐς αὐτὸ ἐντιϑέναι, 
σωύρνῃ δὲ ἄλλῃ ἐμπλάσσειν τοῦθ; κατ᾽ ὅ τι τοῦ φὠοῦ ἐγκοιλή- 

νας ἐνέϑηκε τὸν πατέρα, ἐγκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς γένεσϑαι. 

τὠυτὸ βάρος. ἐμπλάσαντα δὲ κομίξειν μὲν ἐπ᾿ Αἰγύπτου ἐς 
τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρόν. ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὄρνιν λέγουσι ποιέειν. 

Εἰσὶ δὲ περὶ Θήβας ἱροὶ ὄφιες, ἀνθρώπων οὐδαμῶς δη- (4 

ἄθπι Κορε. 

ἄγοι Τάσοπ ἴῃ ἀὰ5 Ῥαϊπιθηἰδπα Ῥμὸ- 
πἰχίθη (φοῖνιξ ῬαΪπι6) ΖυγοΚΚΘτθ. 
Βοίοπ ἀϊα ΑἸίθη οὐ Καηηΐθπ, 4855 ἀϊθ 
ΤιεὈαπβρουῖοάς 465 οροὶβ εἶπα αϑίγο- 
ποπιΐϑοιο Βογθομπαηρ ἀ65 ΥΥ ΘΙ {718 γ5 
δυβαγοκθο., οἰπ ΒΥ 1590 86 ἀπάδι- 
τὰ πρ 465 ΘΟ πη ΘΠ]δ 5 ἴῃ ΒΘΒ τη πηΐθῃ, 
ἱπηηῈ Ὺ υυἱθἀογΚοσοπάθη (4165 ἀΐδ 
Βεάδαίιπο νοῆ δια ο. σαποί.) Ῥεσγῖο- 
ἄδη. ὙΥΔΕγβομοι ΠἸσἢ θδΖοισῃποίθ ἀϊ8 
Ῥῃδηϊχρουΐϊοάθ ἀθη Ζεϊίραποῦ, ννὸ 
ἀδ5 Ὀθννθο]ομα ὈΠτρου!οῖα 18} γ πῖΐ 
βϑίθθη ἀτγοὶ ἀσγοῖ ἀ16 ΝῚΠ δ βοῦ νυ 6πὶ- 
πιιησοὴ Βεϑτηΐθπ Τδῃγοβζοιίθη 
υΥθάοῦ τὸ ἀθπὶ ϑοηποηϊδα Ζυβᾶπι- 
πθηῆθὶ πἀπᾶ ἢογ Καίθπάθυ πδοῖ ἄθπ 
παύγ! οὔθ η Ῥογϊοάθπ ἀθγ ἴθθθογ- 
ΒΟΒνυθιμ πα πρ' ΓΘ ἢ οἱοσί νυ αγάθ. 5. Ζ. 
ο. 149. -- θὲγ ῬΠΠΙΧ τν8ὺ ἄθπὶ Ο81- 
σὶρ ΒΘ Πρ ἀπά νναγάθ μαυρ βᾶ ΘΒ ]ΠῸ ἢ 
ἱπ ἩΘΙΙΟΡΟΙ 5 νϑγθθτί. Αὑῇ ἄθη 
ΘΠ Κιμϑίθγπ ουβομοῖπί δὺ 815 οἷπο ἀτί 
Ἀρῖθου ποῖ εἴποι Εἰδά θυ βο ἢ 61 δῦ 

Νοοῖῦ πδθαίθ ννᾶπάοτγί 
ἀϑγ ορϑὶ ἱπὶ Απέαπο 465 ἃρυρ ϑοι θη 
ψϑῆγβ 150 ΖΓ Ζοῖς ἀδν ΝΙΒΟ νυ ΘΙ] 
δἴῃ. 

ὃ. τὰ μὲν αὐτοῦ χρφυσόκομα. 
γο]. ῬΙ᾿η. δῦ. παῦ. Χ 2,2 ΡΒοθηῖχ 
Δα τ1|86 ΠΑΥΥΔΤΙΓ πιᾶρπἰς ἀπ, δαν] 
ἔα! σογΘ οἶγοὰ 6018, ἀθίθγο Ργριιτθι5, 
φαθγαθαπι χοβοὶβ δι ἀαπὶ Ρἰ πη 5 

ἀἸβθϊηρι ΘΟ 0.15, ΟΥΒ.Ι5. ἔδιι 65 σαραύ- 
4ὰ8 ἜΡῊΝ ΔΡΙΟΘ ποποβίδπίο. 

4. ἐς τὰ μάλιστα. Ὅϊεβεῖθε δά- 
ψϑῦθῖα θα ὙΥἐπάππρ ὁ. 16. 18: ΥΒ]. ἀϊς 
ΔΒΠΙΙοΝοπ. ὡς ἐπίπαν, ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ. 

ὃ. περιήγησιν ἃπ ὕπιίδληρ, μέ- 
γαϑος ἃπ ΗθΠδ. 

0. ἐξ ̓ραβίης, αἴδονοη Μογσεῃ, 

{. ἐν σμύρνῃ. ΠῚ 107 ἐν ̓ Δραβίῃ 
λιβανωτός τὲ ἐστι καὶ σμύρνη καὶ 
κασίη. 

οἱ. χῆρς σμ ὕρνης. 
γν6 1} γόυῆον ἐν σμύρνῃ. 

θοῦ Αὑακεὶ, 

10. πειρᾶσθαι -- φορέἕοντα. 
πειρᾶσϑαι θεῖ Ηδτ. δέέου πιϊξ Ῥαγίέϊο. 
γουθιιηάθη. 184 τῶν “ἄλλων πὲεπαυ- 
μένων ἀνὴρ Μαρδὸς ἐπειρᾶτο προα- 
βαίνων. 
ἀποπειρη ϑῇ. Βεδοιίς ἀϊς Βε- 

ἀδαΐαπρ γοὸπ ἀπο; 5.2. ἀποτύψωνται 
ο. 40. 

19. τοῦτο κατ᾽ 
οὐἱο ϑ.6}16 465 ΕΠ5 δῃ ἀεχ; 
πϑῦ. δηρσέ νοπ κατ᾽ ὅ τι 80, 

15. Ἡλίου. ϑεῖπε Απκαηῖε ἴπ 
ἄδθιι μΒοομ μοι σοπ Το πιροὶ ἀθ5 ὰ Ζὶ 
Ἡδ]ϊορο] 5. νναγάθ ἀστοί Εἰοβίθ 8ε- 
ΣΟΙΡ ἡ ϑυ ζει τες 

“ » 3 - 

οτι τουῶον 

ἀεγ 6 6- 
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λήμονες. οἵ μεγάϑεϊ ἐόντες σμικροὶ δύο κέρεα φορέουσι πε- 
φυκότα ἐξ ἄκρης τῆς κεφαλῆς, τοὺς ἀποϑανόντας ϑάπτουσι ἐν 
τῷ ἱρῷ τοῦ Ζιιός᾽ τούτου γάρ σφεας τοῦ ϑεοῦ φασὶ εἶναι ἱρούς.. 

Ἔστι δὲ χῶρος τῆς ᾿Δραβίης κατὰ Βουτοῦν πόλιν μάλιστά 
κῃ κείμενος καὶ ἐς τοῦτο τὸ χωρίον ἦλϑον πυνϑανόμενος περὶ ὃ 
τῶν πτερωτῶν ὀφίων. ἀπικόμενος δὲ εἶδον ὀστέα ὀφίων καὶ 
ἀκάνϑας πλήϑεϊι μὲν ἀδύνατα ἀπηγήσασϑαι, σωροὶ δὲ ἦσαν 
ἀκανϑέων καὶ μεγάλοι καὶ ὑποδεέστεροι καὶ ἐλάσσονες ἔτι τού- 
τῶν, πολλοὶ δὲ ἦσαν οὗτοι᾽ ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὗτος, ἐν τῷ αἱ 
ἄκανϑαι κατακεχύαται, τοιόσδε τις᾽ ἐσβολὴ ἐξ οὐρέων στεινῶν 
ἐς πεδίον μέγα, τὸ δὲ πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ Αἰγυπτέῳ πε- 
δίῳ. λόγος δέ ἐστι ἅμα τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς ᾽άρα- 
βίης πέτεσϑαι ἐπ᾽ Αἰγύπτου, τὰς δ᾽ ἴβις τὰς ὄρνιϑας ἀπαντε- 
οὔσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης οὐ παριέναι τοὺς ὕφις; 

᾿ ἀλλὰ κατακτείνειν. καὶ τὴν ἶβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσϑαι 
λέγουσι ᾿άράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων ὁμολογέουσι δὲ καὶ 

10 Αἰγύπτιοι διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς ὄρνιϑας ταύτας. Εἶδος δὲ τῆς 

μὲν ἴβιος τόδε᾽ μέλαινα δεινῶς πᾶσα, σκέλεα δὲ φορέει γερά- 

29 

714. 1. μεγαϑεὶ -- σωνᾶροί. 
ὙΟΙΟΝ 81 νῆσος μεγαθεὶ οὐ μεγάλη 
ππα 8Ππ|]. ΥἹΙ 44 νέας πληϑεὶ πολλας. 
κέρεα φορ. Αδθμπίϊομο σομογπία 

ΘΟΒΙαηροη ουνυβηπί Ηοργ. ἴῃ Τύρα 
ΤΥ 192. Μαυπιίθη ἀϊθϑθϑ Τ Π]θτ 5 μα ῦθη 
510 ἢ} ἴῃ ἀογ Τοαί(επείδαί ΓΠοΌδη ρσο- 
ἔχαπάθη. Νδοῖ ἄθῃ ἀπρᾶθθη ΠΟΊΘΓΘΥ 
Βοιθοπάθη Κοπιπιθπ ἀδγαγίϊσο ρο- 
Βόγπίθ ΘΟΒ]απρθπ πδιπ  ΠΈ]10}} πᾶ πῆρ 
ἴῃ Οθεγᾶσυρίθη νου. οἷν 50116Π 516 
ΘΠ ΘΟ  ΒΎ Π1Ὸἢ ἀπᾶ ἴῃν Β155 δ. 16} 
βϑὶπ, [{{πίοΡ ἀθη Ἡδγποῖμ ἰδέ εἶπα 
Πογπαγίϊσ πουγογίγοίαπάθ Εἰγννοῖίο- 
ταπρ ἀοΥ Κιθέδγπ σὰ νουϑίθθη. 

ὃ. Θσεῇιαροις Βομίαπ ρθη 
πᾶ [Ὀ]15. 

4. Βουτ. πόλιν πῖομύ πιῖύ ἀ6Γ 
δἰοιομ παιιῖροη ϑίααί ἱπὶ ΝΙΔοΙία Ζὶὶ 
ΥΘΥνΥΘΟἤΒ6]η, 5. ο. 68. 
μάλιστά κῃ, ὡς ννῖο μάλιστά κῃ 

δα μα]ίθπ ἄθπ Βεορυ ἀθ5 ὕπρε- 
Τὰ γθη, 8. 2. 6. 84: 850 σ᾽οθίοῃ ἴπὶ 
ἔο!ς, ὅδρ. 

θ. πτερωτῶν ᾿ὀφέίων αεῇᾷρεϊ- 
ἴθ. ϑομίαησοπ οὐνυᾶπηύ Ηδϑγ. δα οἢ ἴῃ 
Αταθίθη Π|Ι107. Ὑγαβ ἀαγυπίουν ΓΥ 
ΤΊογο σὰ νουϑίθῃθη, ἰδ πἀπροκαπηΐ, 
ΥΥ εἄεν πάθη 5'ος Βεαίθ ἴῃ Αθουρίθῃ 
ἀεγαγίϊος ΘΟ Ιη ρθη, ποοῖ Ζοῖρσϑη ἀϊα 

θοηΚηνδᾶὶοῦ ἀδγαγίὶσο ΑΡὈηἀαπρδη. 
Βγαρϑοῇ νουπηαίοθί, ἀ855 θυ δἰπ εσ- 
γΥ ΘΟ Βαπρ ταύ οἰποπὶ Ὀΐδυν δῖ θη πη88- 
Βϑημαῖς ἴῃ Αδσυρίθη νοπ Οβίθπ ΠῸΥ 
οἰ πΠΡΥθομοπάθπ ΤΊογθ, πὶ ἀδπ Ἡρι- 
Βογθοκθη, νου]δθρα, ἀϊθ νογάθπι νυῖθ 
Ἰε ζί οἰπθ ὑυδῆγα Ταπάρ!αρο βϑίθη πᾶ 
οἵ ραηζΖα Ἐπ άογ ἴῃ ννυοπῖρθη δέαπάθηῃ 
νουῃθογίθη. 

, ἀδύνατα ἀπηγήσασϑθϑαι. 
ἀδύνατα 'π ρΡογβῦπι ον Ἀράρνν εἶδα 
Δ Π ὀστέα Δη βΟΒΟΒΙΟΒβεπ. 

10. οὐρέων στεινῶν, νυῖα ὙΪΓ 
ΒΆΡ6Π 5. ΟΘΡίγρβθηρθη “.. . τὰ 
στεινά, ἀο6Υ Επβρᾶδ5, ὙΙ 188. 

14. οὐ παριέναι -- ἀλλὰ κα- 
ταλκτείνειν. Ηϊογαπέ 6 Ζίθιθη βῖο ἢ 
ΟἸοογο᾿β γοτίθ ἀθ παίιν. ἄθοσ. 1 86: 
γοϊαΐ 1065 πιᾶχῖπιδπι Ὑἱπὶ Βουρθη τα πὶ 
οοπβοϊαπί, οὐπὶ δἰπί ἅνθβ Θχοθίβᾶθ, 
ΟΥΟΣΙθ 5 τιρίαϊο, ΘΟΥΠΘῸ ΡΥΟΟΘΓΟΠΙΙΘ. 
τοβίτο ; ἀνευίαπί ρεδίθπι ἃ ἀθρυρίο, 
οα πὶ γΟΙΟΓ6Β ΔηρΡι65. 6Χ νδϑδύϊαίθ. 
Τῖρθγὰς τϑοίο Αἴγιοο ἱπνθοίαβ ᾿πίθυ- 
Βοῖα πὸ δίᾳαθ οοπδαπαπῦ: εχ αὰὸ δὲ 
αὖ 1186 π6ὸ πιοῦβιι νἶνὰθ ποοθᾶπύ, ἢ 60 
οἄοτγα πιογίιδθ. 

26..:1}1. τῆς μὲν ἴβιος, 5. ἴο!ς.. 
5. 8 τοῦ δὲ ὄφιος. 

᾿ξ... ὦ 



1.18. ΤΙ. ΟΑΡ. Τ0--ἸΊ. 68 

γου, πρύσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπίγρυπον, μέγαϑος ὅσον 
κρέξ. τῶν μὲν δὴ μελαινέων τῶν μαχομένων πρὸς τοὺς ὄφις 
ἥδε ἰδέη, τῶν δ᾽ ἐν ποσὶ μᾶλλον εἰλεομένων τοῖσι ἀνθρώποισι. 

(διξαὶ γὰρ δή εἰσι αἱ ἴβιες) ἢ δε᾽ ψιλὴ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν δει- 
δ ρὴν πᾶσαν, λευκὴ πτεροῖσι πλὴν κεφαλῆς καὶ τοῦ αὐχένος καὶ 

ἄκρων τῶν πτερύγων καὶ τοῦ πυγαίου ἄκρου (ταῦτα δὲ τὰ 
εἶπον πάντα μέλαινα ἐστι δεινῶς). σκέλεα δὲ καὶ πρόσωπον 
ἐμφερὴς τῇ ἑτέρῃ. τοῦ δὲ ὄφιος ἡ μορφὴ οἵηπερ τῶν ὕδρων. 
πτίλα δὲ οὐ πτερωτὰ φορέει, ἀλλὰ τοῖσι τῆς νυκτερίδος πτε- 

10 ροῖσι μάλιστά κῃ ἐμφερέστατα. τοσαῦτα μὲν ϑηρίων πέρι ἱρῶν 
εἰρήσϑω. 

«Αὐτῶν δὲ δὴ Δἰγυπτίων οἱ μὲν περὶ τὴν σπειρομένην { 
Αἴγυπτον οἰκέουσι, μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἐπασκέοντες 
μάλιστα λογιώτατοί εἰσι μακρῶ τῶν ἐγὼ ἐς διάπειραν ἀπικόμην. 
τρόπῳ δὲ ξόης τοιῷδε διαχρέονται᾽ συρμαΐξουσι τρεῖς ἡμέρας 
ἐπεξῆς μηνὸς ἑκάστου, ἐμέτοισι ϑηρεόμενοι τὴν ὑγίειαν καὶ 

᾿χλύσμασι, νομίζοντες ἀπὸ τῶν τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς 
νούσους τοῖσι ἀνθρώποισι γίνεσϑαι. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως 
Αἰγύπτιοι μετὰ ίβυςς ὑγιηρέστατοι παντῶν ἀνθρώπων, τῶν 

ὡρέων ἐμοὶ δοκέειν εἵνεκεν, ὅτι οὐ μεταλλάσσουσι αἵ ὡραι. 

8. ἥδε Ζαν  ΟΚ νυ εἰβθπα ἅπ0}} 1 187. 
ἐν ποσὶ μ. εἰλεομένων. 6ε- 

τηοὶηὐ 5᾽πα ἀϊθ Ζϑῆπιαπ 1015. ἐν ποσί 
εἰλ. Ὑ61.}Π 181. 1179 τὸν ἐν ποσὶ γι- 
Ἀθμ ξένον, 566 Υ 1ῃ πη ἴπ θη ΥΥ ἐσ Καπι΄. 

ἥδε 50. ἰδέη: αἴθ ἐοϊδαπάβη 
ἡ πεῖς ψιλή, λευπή α. 5. νυ. θ6- 
φίθ θη βοὴ δυξ ἡ Ἶβις, 485 πιᾶπ 
Ἰοϊονῦ δὰ ἥδε ἰδέη 56. τῆς ἴβιος εὐ- 
δαηζί. 

ὅ. αὐχένος. Απιπιοπῖιδ: αὐχὴν 
λέγεται τὸ ὄπισϑεν τοῦ τραχήλου, 
δείρη δὲ τὸ ἔμπροσθεν. 

06. πυγαίου ἄκρου. Απάογβ 
ΤΠθοη ῥτοσυπιη, 11 Ἡρόδοτος δὲ- 
ἔψευσται περὶ τοῦ εἴδους τῆς ἴβεως 
λέγων ὅτι λευκόπτεροί εἰσι πλὴν κε-' 
φαλῆς τε καὶ αὖ ἕνος καὶ τοῦ πυ- 
γαίου ἄκρου" τὸ γὰρ Γ γ 205 ὅλον 
λευκόν ἔστιν. 
᾿ 10, μάλιστά κη 5. 00. Ζ. ο. 7 γογ. 

. 4. 

11. 15. αὐτῶν δὲ δὴ Αἰγ. Νοη 
ο. 1 ἃ! ὙΥΔΓ ὈΪῸ5 γοπ ἀθη Πα ρθη 
Τίετρη ἀϊς Ἀεάε. 

οἕ μὲν περὶ τ. σπειρομένην. 

2 

ἐν 

επὶ μέν Θηΐδρτιομῦ ογϑῦ ὁ. 92 οὗ δὲ 
ἐν τοῖσι ἕλεσι κατοιπημένοι. 

18. μνήμ. ---ἐπασπκέοντες τιο- 
που 6 ΥΘΤπὶ σοδύατα πη ορογᾶπι πᾶ- 
νᾶπίεοβ. μνήμη 485 Απάδηκεπ δἃπ αἷδ 
Μεγραπσοηποῖῦ ἀπά Ζυνᾶγ ἀθχοῦ 
ΒΟΒΥΙ ΕΠ ΟΠ 6 Ααἐζοϊοιπαπρ,. 

14. μ ἅλιστα γνετῦ. το ἀνθρώπων 
πάντων. 
λογιώτατοι. λόγιος ὀγκιᾶτὺ Ηε- 

Βυομίαβ: ὁ τῆς ἱστορίης ἔμπειρος. 
ὙρΙ.Τ1 

απρῷ νεγϑίαγκί λογιώτατοι ΔῸΣ 
πρῆγμα εὐηϑέστατον μακπρῶ. 

6. ϑηρεόμενοι γϑοπδπίδβ -- 
ἰαπέίθ8. 

ΝΕ 18. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως -- 
0 το Εν ἐἑουσι δέ. Οεάδηκε: Εἰ 
ΠῚ Αδρυρίον ἀδουπδαιυρύ βοβοὴ 
(καὶ. δος ΒΘΗΥ σοδιπά, νυνὶ} ἀϊδ 
“Ῥεπιρουδίμτ πίομύ Μθομβοὶὺ, ΔΌΘΥ 5ἷ6. 
Βοίογάσθγπ ἴἢσα σαΐθ Θοδαπάβοϊς Ἀπ ι 
ἀυτοῖ ἴἢγο Ὀιδῦ. ἀἄθύθῃ Βεβοπάογβεϊ- 
ἔθπ ἀδππη πιῖὺ ἀρτοφαγέουσι εἷηρε- 
Τα σί νϑθγάθῃ. 

19. τῶν ὡρέων. γΕΙ. 1149. 
20. δοκέειν ἐμοί 8. 4. ο. 4. 



18 ἐφϑοὺς σιτέονται. 

θά ΗΕ ΟΒΟΤΙ 

γὰρ τῇσι μεταβολῇσι τοῖσι ἀνθρώποισι αἱ νοῦσοι μάλιστα γί- 
νονται, τῶν τε ἄλλων πάντων καὶ δὴ καὶ τῶν ὡρέων μάλιστα. 
ἀρτοφαγέουσι δὲ ἐκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦντες ἄρτους. τοὺς ἐκεῖ- 
νοι κυλλήστις οὐνομάξουσι. 

᾽ ᾽ 
οἴνῳ ὃ 

διαχρέονται᾽ οὐ γάρ σφί εἰσι ἐν τῇ χώρῃ ἄμπελοι. 
ἐκ κριϑέων πεποιημένο» 

ἰχϑύων δὲ 
τοὺς μὲν πρὸς ἥλιον αὐήναντες ὠμοὺς σιτέονται, τοὺς δὲ ἐξ ἅλ- 
μῆς τεταριχευμένους. ὀρνίϑων δὲ τούς τε ὄρτυγας καὶ τὰς νήσ- 
σας καὶ τὰ σμικρὰ τῶν ὀρνιϑίων ὠμὰ σιτέονται προταριχεύσαν- 
τες᾽ τὰ δὲ ἄλλα ὅσα ἢ ὀρνίϑων ἢ ἰχϑύων ἐστί σφι ἐχόμενα, 

Α Ἃς Γ δ δὺΆ , " ν 7 " Π 

χωρὶς ἡ οὁκοσοι σφι ἱροὶ ἀποδεδέχαται, τοὺς λοιπους ὀπτους καὶ τὸ 
Ἐν δὲ τῇσι συνουσίῃσι τοῖσι εὐδαίμοσι αὐὖ- 

- 2 

τῶν, ἐπεὰν ἀπὸ δείπνου γένωνται. περιφέρει ἀνὴρ νεκρὸν ἐν 
σορῷ ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα καὶ 

ε Ῥ -“ " Ἂ Γ Ἃ 
“γραφῇ καὶ ἔργῳ, μέγαϑος οσον τε πάντῃ πηχυιαῖον ἡ δίπηχυν, 

ν -»" - ε 

δεικνὺς δὲ ἑκάστῳ τῶν συμποτέων λέγει᾽ ᾽Ες τοῦτον ὁρέων πῖνέ!δ 

ὡ. τῶν τὲ ἄλλων πάντων παὶ 
δὴ καὶ τῶν ὡρέων δᾶπρί γοπ ἐν 
τῆσι μεταβολῇσι ἃὉ. Αποῖ Ἠετοάοίβ 
Ζεϊίρεποϑβδο ἀπά μᾶηάδπιδηπ Ηΐρρο- 
ὌγαίεΒ ἰθῆγίο: αἵ μεταβολαὶ τῶν 
ὠφέων μάλιστα τίμτουσι νουσήματα, 
καὶ ἐν τῇσι, ὥρῃσι, αἵ μεγάλαι μεταλ- 
λαγαὶ ῇ ψύξιος ἢ ϑάλψιος (Αρδοσ. 
1111). --- καὶ δὴ καί ῃπαού 5160} οἵξ 50 
ΠΔΟΝ ἄλλος εἴποη ΤΠπηρέαπῆ (οὐ. 66- 

᾿ βεπβίδη4) ἀογβθίθθη τύ οὐ, δίξιπε 
ἴῃ Οασοπβαίζ ΖΕ οἰ πο πὶ ἃ πάργθη βίαυκ 
Βογγογμθθοπά. ΥΈ]. ο. 178 1Π| 61. 

4, ἐπ κριϑέων. Ῥιοάοτ. 1.20. 84: 
κατασκευάζουσι δὲ καὶ ἐκ τῶν κρι- 
ἡἁ)γῶν Αἰγύπτιοι πόμα, λειπόμενον οὐ 
πολὺ τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας, ὃ 
καλοῦσι ξῦδος. 

ὅδ. οὐ γάρ σφί -- ἄμπ. εκεί 
510ῃ;: νν Δ ΒΟ ΘΙ ηΠ10}} ΠῸΓ δῇ ΟΡοτ- 
Ἀσγρίοη (ἡ σπειρομένη Αἴγυπτο 
5. 2. 6, 81 δίδοται δέ σφὶ καὶ οἶδα. 
ἀμπέλινος. ΑὉΟἢ αἷς ΠεπΚαπᾶ!ον [δ 
γ6Ππ, ἀδ85 ἀϊα ἀεσυρίοθσγ ἄθη γεἰπτ 
θὰ Καππίεδπ ; {γϑι Ποἢ νυ ασάθη δι 
ἔγοπιάς ΥΥ οἶπο οἰ ὺπρϑ[ἢτί (111 6). 

τ τεταριχευμένους ΤΥ τὰ 
Ζὰ σομογέ ὠμοὺς σιτέονται (νϑἿ απ- 
θη 8 ὠμὰ σιτέονται προταριχεύ- 
σαντες). 

9. ὅσα ἢ ὀρνίϑων -- ἐχόμενα. 
Εϊηθ πίομύ βοϊέθηθ. Ὁταβοβγοῖθιιηρ. 
ὙΡΙΟΙ 198 τὰ καρπῶν ἐχόμενα ,.4ἃ 59 
τὴϊς ἄθὴ ἘΙα[γὔ ομέθπ Ζιιβαιιπθη- 
ξηροιάεςς, 1 120 τὰ τῶν ὀνειράτων 

ἐχόμενα. ΝΜ αεποί. βίον ἔχεσθαι 
(ΞΞΞ. Ζυβδιπιμθπβηρθη) δυσὶ ο. 19. 
121. 

10. χωρὶς ἤ αι. πλὴν ἤ οὐδΥ 
ὅσον. 
ὁκόσοι ὈδΖιοέ 5᾽οἢ δυΐ ἀϊ6 6ε- 

ηθίγε ὀρνέϑων ἰχϑύων πολέ δυ τὰ 
ἐχόμενα, 

τοὺς λοιπούς πὶπιιί τὰ ἄλλα 
νυΊ θυ δαξ,. 

18. 11. τοῖσι εὐδαίμοσι ἄδῃ 
ἈΦΙ ΟΠ ΘΠ, νυῖθ 1 196, 

19, υἐπὶδ δείπνου γένωνται ει 
120 ἐπείτε δὲ ἀπὸ δείπνον ἦσαν: 
δέον πάοί 5108 'π 4686. (θπιρογδίθη 
Βεάδαίαπε ἐκ ΒΘθγδυομί, ναὶ. ο. 50 
ὡς ἐκ τῆς Δυσίης ἐγένετο. 

νεπρὸν --πεποιημένον. ΝδΟΝ 
βοπδιθσθη ΕΌΓΒΟΒ ΠΡΟ ὙΥΔΥ ἀδ5 
ΒΙΙ4 ἀ85 465 Τοίεπροίίε5. Οπἰγὶβ. 8. 
χ, 61:8. 

13. μεμιμημένον Ραββῖνθ υυῖα 
ὁ. 86, ὉΠάΘΥΒ ο, 109. 

ἐς τὰ αάλιστα νἷθ ο. 18. 
14. γραφῇ καὶ ἔργῳ ἄυτοῖ Μαὰ- 

Ιογοὶ "ΔΊ δουΠ!ρίατ, 
ὅσον τε ἴετο; να]. ΠΠ 96 ξύλα ὅσον 

τὲ διπήχεα. ἴπὶ Α(ἰϊβοι θη θα] τε. 
πάντῃ -Ξ 4υδαπδγνογβιπι, ποῖ 

Ἠδπο τπιπὰ Βτγεϊίο. ὟΕ6Ι, ὁ. 99. 
πηχυιαῖον ἢ δίπηχυν. ΥΥ̓ οπιῖξ 

Ζ νϑγθίπάθη ὃ 
16. πῖνέ τε καὶ τέρπεο. Μίαπ 

γν Οἱ] 6 αἶδὸ ἀστοῖς ἀὰ5 ΒΙΙὰ ΖσΖυπι 6 6- " 
Π55 ἀ65 66 η5 δυϊίἝοτγάθγη, 



Φὶ 

10 
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118. 11. ΟΑΡ, 11---80. 
! 

0 

᾿ ᾿ » “" Α ᾿ 
τὲ καὶ τέρπεο᾽ ἔσεαι γὰρ ἀποθανὼν τοιοῦτος. ταῦτα μὲν παρὰ 

- » 

τὰ συμπόσια ποιεῦσι. Πατρίοισι δὲ χρεόμενοι νόμοισι ἄλλον 19 
Ἷ Α 

οὐδένα ἐπικτέονται. τοῖσι ἄλλα τε ἐπάξιά ἐστι νόμιμα καὶ δὴ 
, ᾽ “ 

καὶ ἄεισμα ἕν ἐστι, Μένος, ὅσπερ ἔν τε Φοινίκῃ ἀοίδιμος ἐστι 
. ἢ “᾽ 7 . 

καὶ ἐν Κύπρῳ καὶ ἄλλῃ, κατὰ μέντοι ἔϑνεα οὔνομα ἔχει" συμ-- 
" ς- Χ 5 Ν ο δ, " Ε ᾽ὔ 

φέρεται δὲ ὠυτὸς εἶναι. τὸν οἵ Ελληνες “ένον οὐνομαξοντες 
τον [κὴ Α Α ι " 2 7 -- Η͂ 

ἀξεξίδουσι. ὥστε πολλὰ μὲν καὶ ἀλλα ἀποϑωμαξειν μὲ τῶν περὺ 
΄ φ 2 . 

Αἴγυπτον ἐόντων, ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν Δένον ὁκόϑεν ἔλαβον φαί- 
-ὸ “ ς ΄, 

γνονταῖι δὲ αἰεί κοτε τοῦτον ἀείδοντες᾽ ἔστι δὲ 4ἰγυπτιστὶ ὁ “ένος 
ΕΙ “- Γ 

καλεόμενος Μανέρως. ἔφασαν δέ μιν Αἰγύπτιοι τοῦ πρώ- 
» 2 

του βασιλεύσαντος Αἰγύπτου παῖδα μουνογενέα γενέσϑαι, ἀπο- 
͵ δ᾽ 3 Ἁ "» ς Ε Ζ4ὲ ͵ὕὔ ϑη 

ϑανόντα δ᾽ αὐτὸν ἄνωρον ϑρήνοισι ὑπ Αἰγυπτίων τιμηϑήναι, 
[4 

καὶ ἀοιδὴν ταύτην πρώτην τὲ καὶ μούνην σφίσι γενέσϑοαι. 
Συμφέρονται δὲ καὶ τόδε ἄλλο Αἰγύπτιοι «Ελλήνων μούνοισι80 
“ακεδαιμονίοισι᾽ οἷ νεώτεροι αὐτῶν τοῖσι πρεσβυτέροισι συν- 
τυγχάνοντες εἴκουσι τῆς ὁδοῦ καὶ ἐκτράπονται καὶ ἐπιοῦσι ἐξ 
[7 ς ᾿ ΄ , ᾿ ε ΄, 2 Ἣν 
ξδρης ὑπανιστέαται. τὸδὲ μέντοι ἀλλο Ελληνων οὐδαμοῖσι συμ-- 

19. 8. ἐπάξιος ποῖ ἼΠ 96 πι6- 
τη οὐδ ἀἰρπυδ. 

ὅ. κατὰ μέντοι ἔϑνεα, κατὰ 
᾿ιδύ πῖον ἀἰδιυ: θαίνε Κυαῖ: ψρΙ. 0.99. 
194, 
συμφέρεται δὲ ὡυτὸς εἶναι. 

συμφέρεται 5οίοη 8]]6ἷη ἀϊ Τ96θου- 
ἰδού πη πηιπρ᾽ θΕΖθιοπϑπ, νυ τα ἀθσ οἢ 
ὡυτὸς εἶναι ΠΟΟΝ πᾶθον 65 ἰπιπιύ. 
γε]. Π 19 ἥντινα δύναμιν, ἔχει ὁ 
Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι. Π 
121 τῶν λίϑων σπαρεσπευάσατο ἕνα 
ἐξαίρετον. εἶναι. 

1. περὶ 4ἴγ. περί ο. Ασουβ. 
Ἰοοδ] θυ Βεοἀθαίαπρ; (οἰγοΔ). 

8. ἐν δὲ δὴ κα 5. 5. 6. 48. 
τὸν Λένον. Απίϊοϊρδίϊοπ. 
9. ὁ Δένος. 85 1μϊποΒ|164, υτ- 

ΒΡ ΠρΡΊΙΟΝ οἰ ΡΠ πΙ ΖΙβοἢοΥ ΚΙάρρο- 
58Πρ' πὶ ἄθη σϑϑίουθθπαη {πρ]ϊπρ 
᾿Αἀοπῖβ, ννᾶτὰ ποῖ ἀπάρσυθη 1, πά θυ ῃ 
γογρῆδπεί, γυῖα Δ Οἢ ποῖ Αοσυρίδῃ, 
ΠῸΣ ἀἄδ55 416 Νάπιθη 465 Τὰπρ!πρϑ 
πῃ ἄδθῃ γϑυβοῃίθαθπθη Τιδπάρθγπ σνοτ- 
ΒΟ θἄρθῃ νυᾶσθη. 50 νυισάθ Αἀοηϊβ ἴῃ 
Τωγαΐοη πὰ ΡΒγυρίθπ απίον ἄθπι Νὰ- 
θη Αὐγβ, ἴπ Νίγβίθη 815 Ην]αβ, ἴῃ 
ΑΥδοβ αἷβ {ϊπὸβ γϑυθηγί, ἘΠῚ νυδὺ οἷπ 
ΚΙαρθ θα ὑπὶ ἀΐθ οηὐβοιμνυα πάθπο 
Βομῦπο ΕὙΠΗΙηροχοῖξ, αἴθ ἀον ΟΙαί 
465 Βοπαπιοῦβ οὔδγ ἀου ΚαΠ 6 465 Ὑγ π- 

ἩΈΒΟΡ. 1. 3. 3. Απῆή. 

ΐπ 

ἴογϑ δυ!]οσί. Αὐῇρσυρίθοι Ποϊθϑῦ ἀοὺ 
Τιῖπο5 Μίδπουοβ:  τηᾶδᾶπεο - ἢτᾶ -Ξ 
Κοπιπὶ πὸ ἄρ Ἠδιβθ, ΚΘΗ, ννῖε- 
ἄοΥ:; 50 ἰδυίοία 461 ἴῃ ἀθγ ΚΙασθ ἄθυ 
1515. ἀπ Οβὶγὶθ. νυ]θαθγκοῆγοπαθ Ἀθ6- 
ἔγαϊπ, Απῇ ἀἴ656 Ὀοϊάθη Οδύίου νυᾶν 
πϑπ ον ἀ85 ῬΟπιζίβοῃς Τυδιουῖοϑέ 
Πρεουίγασθη. Αὐοὴ ΗοιηοΥ Κοππί 85 
Πιποβ!16α, Π|. ΧΥΤΗ ὅΤ70 τοῖσιν δ᾽ ἐν 
μέσσοισι παὶϊς φόρμιγγι, λιγξίῃ Ἱμωε- 
ούεν κιϑαριξε, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν 
ἄειδεν Πεπταλέῃ φωνῇ" τοὺ δὲ δήσ- 
σοντὲς ἁμαρτῇ Μολπῇ τ᾽ ἰυγμῷ τε 
ποσὶ σκαΐροντες ἕποντο. 

10. τοῦ πρώτου βασιλ. πίομέ 
465 Μ6ῃ 5. ο. 99, ϑοπάθυῃ 65 βυβίβῃ 
ἄδθὺ οὔθτθη 8 δέοι, αἴδ6 βἷοῃ αἷς ἀ6- 
ΘΥΡίαωυ 815 ἀϊθ δὐδίθπ Ηδυβοῆθσ 65 
Τμαπάθε ἀδομίθη. 8. ο. 145. 

18. ἀοιδήν Μεϊοάϊε., ποῖ ἀδὺ 
δα οῖ δηάογο ΚΙαρσο βου σοθαπρσθπ 
βϑίῃ πιῦθεπ. 
πρώτην. 85 ἱπ ἄθη Ηδπάβομστ- 

ἴοη δὰ ἀοιδήν [ο]παπάο τὲ ἰδέ πἰπτοῦ 
πρώτην δεοβοίζί. 

80. 14. συμφέρονται -- τόδε 
γὙ5]}.1 178 ἔν δὲ τόδε ἴδιον νενοιυί- 
κασι καὶ οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμφέ- 
θονται. Ἐθθπβο πἀπίθη (11). 5.2. ο. 96. 
᾿ἹΒλλήνων, Κατ [τ “Ἕλλησι ἀλλ᾽ 

Ἑλλήνων μούνοισι Μακεδαιμονίοισι. 

ὃ 
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φέρονται᾽ ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους ἐν τῇσι ὁδοῖσι, 
81 προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι τοῦ γούνατος τὴν χεῖρα. Ἐνδ΄ Ὁ 

δύκασι δὲ κιϑῶνας λινέους περὶ τὰ σκέλεα ϑυσανωτούς, τοὺς 
καλέουσι καλασέρις᾽ ἐπὶ τούτοισι δὲ εἰρένεα εἵματα λευκὰ ἐπα- , 
ναβληδὸν φορέουσι. οὐ μέντοι ἔς γε τὰ ἱρὰ ἐσφέρεται εἰρίνεα, δ΄ 
οὐδὲ συγκαταϑαάπτεταί σφι οὐ γὰρ ὅσιον. ὁμολογέουσι δὲ 
ταῦτα τοῖσι ᾿ρφικοῖσι καλεομένοισι καὶ Βακχικοῖσι., ἐοῦσι δὲ 
Αἰγυπτίοισι καὶ Πυϑαγορείοισι. οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων 
μετέχοντα ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἵἴμασι ϑαφϑῆναι. ἔστι δὲ 
περὶ αὐτῶν ἱρὸς λόγος λεγόμενος. 

Καὶ τάδε ἄλλα Αἰγυπτίοισί ἐστε ἐξευρημένα, μείς τε καὶ 
ἡμέρη ἑκάστη ϑεῶν ὅτευ ἐστί, καὶ τῇ ἕκαστος ἡμέρῃ γενόμενος 

ος ργξοισι ἐγκυρήσει καὶ ὅκως τελευτήσει καὶ ὁκοῖός τις ἔσται᾽ καὶ 
, τούτοισι τῶν Ἑλλήνων οὗ ἐν ποιήσι γενόμενοι ἐχρήσαντο. τέ- 

θατά τὲ πλέω τ, ἀνεύρηται ἢ τοῖσι ἄλλοισι ἅπασι ἀνθρώποισι. 

γενομένου γὰρ τέρατος φυλάσσουσι γραφόμενοι τὠποβαϊνον, 

10 
82 

10 

2. κατιέντες --χεῖρα. Ἠϊοτγῖπ 
Ῥδδύαπα ἀϊ6 ἃσυρίϊοια προσκύνησις; 
ἌθοΥ αἴθ Ρϑυβίβοῃθ 5ῖθῃβ 2. { 194. 

81. 2. ἐνδεδύκασι - ἐνδυνουσι 
(1 195). 850 5ἰπά τηϑῆγοτ Ρεονυΐθοία 
ἰῆγον Βοάθαίαπρ πο [αϑύ ΒΥ ΠΟΉ ΥΙη 
τοῖν ἴθγεη Ρυγᾶβοπίθη. 5. Ζ. ὁ. 68. 
ΜΕ 1118 ἕν δὲ τόδε ἴδιον νενο- 
μίκασι -- νομίζουσι, νγνῖο ΠῚ 92. 5. 
ᾳ. [142, 6]. μέμνημαι, κέκτημαι, 
πξηλημαι. 

ὅ. οὐ μέντοι ἔς γε 5. Ζὰ οὐ μὲν- 
τοι γὲ Ο. 98. 

ἴθι ὁμολογέουσι 50, οὗ Αἰγύπτιοι. 
Ἱ. τοῖσι Ὀρφικοῖσι πᾶιπ!. ὁρ- 

γίοισι, ννῖθ 815. ἀδ6πὶ ἔοΙ σθηάθη Που- 
γουρϑῃύ. Ηρν. Ἰεϊθῦ βονν οἱ 16 ουρϊ- 
ΒΌΠΘη. 85. 810} ΡΠ ΡΟΥ5οῃ6π ὅ6- 
ποῖα] ἤτγθπ, αἷθ ἴῃ οἶπον Νίθησα νοη 
ΒαΒησορτάπομθη, γγεϊππαησοπ τι. Μ|- 
π 61] π ρθη πιυβεϊβο μοῦ ΘΟΒυ θη απ 
Οτακοὶ θοϑίαπαθπ, ἃ5 ἀθσυρίθη δὉ. 
{96 ον αἷθ Βαλχχικα ν6]. ο. 49. Ῥεῖ 
ΜΠ 1ΟΘΙραπἰκύ ἀϊ6 565 την βύϊβομθη (αἰ {π|8 
ἄεγ Οτρμῖκον (ὄργια ΞΞΞ μυστήρια) 
ὝΥΔΥ ἄδγ {ΠΥ βόα ΠΙΟΠΥ5. 

82, ἼΠ: μείς αἴθ δοϊίδοῖο ΕΌΥπι 
γὸη μήν: εὶ Ηρνυ. πὰγ ᾿ἶου, Ὀϊς 
ἀδυῖθοπ Οδϑὰ5 δἰ πα βίθίβ νοὴ μήν δε- 
14 οί, 

19, ὅτευ αἰδοῖ ὁ 

ὅτευ ἐστί ἁὐπιᾶπρὶο νοι ἐξευρη- 
μένα ἐστί ΘΡαΙΟ οί ς, 5. 2. ὁ. ὃ. 
καὶ τῇ ἕκαστος -- γενόμενος 

-- ἐγκυρήσει ,,Ἰπα ἃπ νυϑ]οοπὶ 
Ταρε σοΌοΥθη,, ὑυϑίομου σέ ϑοθοΚ- 
58 16 οἷπ ᾿δάθυ θερθσπθη υνἱτας, ἃ. ἢ. 
νγὰβ ἔτ ΘΟΒΙΟΚβαΙο οἷπ Ἰθθυ 16 πδοῖ 
ἄδππ Τὰρα βϑίπου αδρθαγύ γί σθαι 
υυνῖγά. 16 ἄσυρίϊδομο Ῥυϊοβίθγβομαίς 
γᾶ ἴῃ ΠοϊΪσο ἸΠΤΘΙ ἀβέγο ποτ πο 6 
δίαάϊθη (5. ο. 4. 28. 357). ἀπ τοῖ νυ ϑ! οῖα 
5ἷ8 θη [δυῇ ἀοΥ ϑοππο, 465 Μοπάθ5, 
4ογ ῬΙαπθίθη Ζιν Νίθοβα προ ἀον Ζεϊί, 
2 Βουθομπαπο ἀ65 94 ῃγο5. σι Β6- 
βΕ πα πηρ ἀοΥ ἰδ ζοιίθη ἀπυναπάΐζοπ, 
ΑΙ Β ΒΠΙΟἢ ἃ οἴπθη βἰθυπαθιίονι- 
Βοῆθη ΑΒΘ Ἰδαθθη σοι πιο (βίο - 
Ιοσἱθ). πάθη 6 ἄθη Εἴη ἢ ἄββδοη 465 
ἩϊΪπιπιο]5 ππὰ ἀδυ ϑιθ ! αησϑὴ ἄου 6 6- 
δύϊσπθ δι ἀὰ5 τηϑηβο ]οῆς. ἴμοθθη 
ΠΟΙ ουβομβίθη. πὰ δι5 ἵἤπθη αἷδ 
ἸπΘΠβ Β Ποθ πὴ ΟΠ ΟΚθαϊθ νόου θογθο- 
βιπηιηΐθη ἀπὰ νοταπδβασίθη (Ηοτο- 
ΒΕ ΌΡΙΘΣ 5. 2. ὁ. 4. 

8. ἔγκυρ ἥσει, ἐγκυρέειν τε ἐν- 
ὑνβετ, 

καὶ -- οἵ ἐν ποιήσι γενόμε- 
νὸν απ] 1π ρορβὶ νουβδίϊ διαπίςς, Μὶε 
Βοζίθπαηρ αὐ αἷς ἔργα καὶ ἡμέραι 
465 Ηφριοά δεβαρί. Βοδοπίο αἴθ Βε- 
ἀδαΐαπρ νοὴ ἐν. 

10. φυλάσσουσι 5. 2. ο. 03, 
τὠποβαῖνον. 5. ῬΑ]. καὶ ὃ, 3. 



Ὁ 

10 

δ 

Τ11Β. 11, ΟΑΡ, 81---8ῦ. 0Τ 

καὶ 7 ἤν κοτξ ὕστερον παραπλήσιον. τούτῳ γένηται. κατὰ τὠυτὸ 

νομίζουσι ἀποβήσεσϑαι. 

ἀνθρώπων μὲν οὐδενὶ προσκέεται ἡ τέχνη, τῶν δὲ ϑεῶν μετεξ- 
ἑτέροισι. καὶ γὰρ Ἡρακλέος μαντήιον αὐτόϑι ἐστὶ καὶ ᾿4πόλ- 
λῶνος καὶ ᾿4ϑηναίης καὶ ᾿Δρτέμιδος καὶ ἴάρεος καὶ Ζιός. καὶ τό 
γε μάλιστα ἐν τιμῇ ἄγονται πάντων τῶν μαντηίων, “ητοῦς ἐν 
Βουτοῖ πόλι ἐστί. οὐ μέντοι αἵ γε μαντηίαι σφι κατά τὠυτὸ 
ἑστᾶσι, ἀλλὰ διάφοροί εἰσι. Ἡ δὲ ἰητρικὴ κατὰ τάδε σφι δέδα- 
σται μιῆς νούσου ἕκαστος ἑητρός ἐστι καὶ οὐ πλεόνων. πάντα 
δ᾽ ἑητρῶν ἐστὶ πλέα οἵ μὲν γὰρ ὀφθαλμῶν. ἰητροὶ κατεστᾶσι, 
οἱ δὲ κεφαλῆς: οἱ δὲ ὀδόντων, οἱ δὲ τῶν κατὰ νηδύν, οἱ δὲ τῶν 
ἀφανέων νούσων. Θρῆνοι δὲ καὶ ταφαί σφεων εἰσὶ αἵδε τοῖσι 
ἂν ἀπογένηται ἐκ τῶν οἰκίων ἄνϑρωπος, τοῦ τις καὶ λόγος ἢ, 
τὸ ϑῆλυ γένος πᾶν τὸ ἐκ τῶν οἰκίων τούτων κατ᾽ ὧν ἐπλάσατο 
τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον, κἄπειτεν ἐν τοῖσι οὐ- 
κέοισι λιποῦσαι τὸν νεκρὸν αὐταὶ ἀνὰ τὴν πόλιν στρωφεόμεναι 
τύπτονται ἐπεξζωσμέναι καὶ φαίνουσαι τοὺς μαξούς, σὺν δέ σφι 
αἱ προσήκουσαι πᾶσαι. ἑτέρωϑεν δὲ οἱ ἄνδρες τύπτονται, ἐπε- 
ξωσμένοι καὶ οὕτοι.Κ ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, οὕτω ἐς τὴν τα- 

89. ὃ. προσπέεται 5. 1118, 
μετεξέτεροιϊ ἴοπ. ἔν ἔνιοι. 
0. ἐντιμῇ ἄγονται νυῖο 1 184. 
7. Βουτοὶ νϑ5ὶ. ο. 59. 68. 
ὑμέντοι αἵ γε 5. 2. α. 98; ννῖθ 

Πῖοτ α. 81 5. 00, ὅ. θ16 Ατνύ 416 ΟΥακοὶ 
Ζὰ ουίθι θη ἰδ Ὀ61 ἄθπ νϑυϑοῃθάθη θη 
Οτακκοῖη οἷπθ νθυβο βάθη. 
84. 8. δέδασται γ8]. Τ. 2106. 

τῶν ϑεῶν τῷ ταχίστῳ πάντων τῶν 
ϑνητῶν τὸ τάχιστον δατέονται. 

9, ἑἐητρός ᾿5ὖ Ζνδῖπιδὶ δὶ ἀθη θη. 
Ὅῖ6 ἃργρίϊδομοπ Αθυζίθ νυαύθῃ ἱπὶ 
βθᾶπΖθη Αἰξουίαπι θυ ππιΐ.. οῃ 6 ἀϊθ 
δυϊθο βοίθη 56 σου ἀσᾷποίθη, Ῥοοἢ 
ὙΥᾶΙΘπ αἰ Αδρυρίοι νυυῖθ {ρουδ}} 
580 δποῖν ΠΊΟΥ πιϊσίγδιιΐϊδοῖ σαρθη 1646 
Ναοαογιηδ. ΝΝαοῖῦ ιοάου 1 82 παϑίθη 
βῖοῖ αἴθ Αθυζίθ σϑῆδιι ἃπ αἴθ νοσρο- 
ΒΟ σι πθη Οεβοίζε δαϊίθη. ἴπῃ 
τὐορου γθύπ προ !]6 Κοππίθη 5ἷ6 δυῖ 
Τοα ἀπᾶ Τιοθ θη δηΘἰκαρὺ ννοσάρῃ. 

10. ὀφϑιαλμῶν ἰητροί. ΥΩ], 
Ήοπι. Οαάγ85. 1 291 Δἰγυπτίη, τῇ 
πλεῖστα φέρει ξείδωρος; ἄρουρα φάρ- 
μαπκα, πολλὰ μὲν ἐσϑλὰ μεμιγμένα, 
πολλὰ δὲ λυγρα" ἰητρὸς δὲ ἕκαστος 
ἐπιστάμενος περὶ πάντων ἀνϑρώ- 
πων. 

8ὅ. 185. ἀπογενέσϑαι ἀδξαμπρὶ: 
50 8πῸἢ ὦ. 130. ἣ 

τοῦ τις καὶ λόγος ἢ οὐυΪὰ5 ααϊ- 
ἄθιη αἰϊααδ ταύϊο μαθείαν. θεν 66- 
Ῥγδαοῦ 465. ὈΪοσβαὴ Οοπ]πποίν ἱπ 
ἘΒοΙαὐινϑαίζΖοη ἰδ θοὶ Ῥυοβδῖϊουῃ 56|- 
(6π: νυῖθ πῖον ΤΥ 46. θὰ ἄν 5οβοπ 
ἱπὶ δυὐβίθῃ ϑαίζε δίθμῃξέ ἀπά ἀδάισοῖ 
416 Βοαϊπρύμοϊς 465. ὅάπΖοπ ἀῦδρο- 
ΒΡΙΟΟΠ θη υυϊγα, 50 Κοππίθ ἄν» ἴπ ἄθια 
δᾶ πρΊβ θη Βαύζε ΓΘ] θη. 

14. κατ᾽ ὧν ἐπλάσατο. 
ὦν 5. 2. ο. 89. 

τέθεν 

10. λιποῦσαν 86, αῇ ϑηλέαι, ἄδϑ 

τὸ ϑήλυ γένος Ζι Θπίποἢπιεπ. 
117. τύπτονται δρδοϊαῦ: 

ο.:42. 
Ἵ7ὶ ἐπεξωσμέναι. Ῥιοά. 112. 

περιεξωσμέναι σινδόνας ὑποκάτω 
τῶν μαστῶν ὁμοίως ἄνδρες καὶ γυ- 
ναῖκες. Τὸν ΟΡευκόγρου νγᾶῦ. αἰβὸ 
ὈΪ ππίρυ αἴθ Βυαθδέ θαι δ, πίον 
νυ Ιοἤ ον ἀδἃ5 ΘΟ δνναπα ἀστοῦ ἄδη αὔτν- 
6] Ζιιβαιηταμθ προ αἰίθη νυσᾶθ. 68 
θεδίδοῖθθη δοῖι αἷς Το πικιηᾶ!οτ. 

19. καὶ οὗτοι 5. 2. ο. θ8. 
οὕτω ποοὺ νυῖθ οἷν ἄθηῃ Νοιβαῖζ 

Βουνογ. ον δ π] οὶ ἰδὲ δ ἡ πἰηζασο- 
Τὰρε. ὙΕ6]. ὁ. 89. 

ἃηάρους 

δ 

Μαντικὴ δὲ αὐτοῖσι ὧδε διακέεται" 88 

84 

80 
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86 φίχευσιν κομίζουσι. Εἰσὶ δὲ οἱ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κατέαται καὶ. 

τέχνην ἔχουσι ταύτην. οὗτοι, ἐπεάν σφι κομισϑῇ νεκρός, δει- 
κνύασι τοῖσι κομίσασι παραδείγματα νεκρῶν ξύλινα. τῇ γρα- 
φῆ μεμιμημένα, καὶ τὴν μὲν σπουδαιοτάτην αὐτέων φασὶ εἶναι 
τοῦ οὐκ ὕσιον ποιεῦμαι τὸ οὔνομα ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι οὐνο- ὃ 
μάξειν., τὴν δὲ δευτέρην δεικνύασι ὑποδεεστέρην τε ταύτης καὶ 
εὐτελεστέρην, τὴν δὲ τρέτην εὐτελεστάτην. φράσαντες δὲ πυν- 
ϑάνονται παρ᾽ αὐτῶν, κατὰ ἥντινα βούλονταί σφι σκευασϑῆ- 
ναι τὸν νεκρόν. οἵ μὲν δὴ ἐχποδὼν μισϑῷ ὁμολογήσαντες 
ἀπαλλάσσονται, οἵ δὲ ὑπολειπόμενοι ἐν οἰκήμασι ὧδε τὰ σπου- 

δαιότατα ταριχεύουσι᾽ πρῶτα μὲν σχολιῷ σιδήρῳ διὰ τῶν μυ- 

ξωτήρων ἐξάγουσι τὸν ἐγκέφαλον, τὰ μὲν αὐτοῦ οὕτω ἐξάγον- 
τὲς, τὰ δὲ ἐγχέοντες φάρμακα. μετὰ δὲ λίϑῳω Αἰϑιοπικῷ ὀξέϊ Ὁ 
παρασχίσαντες παρὰ τὴν λαπάρην ἐξ ὧν εἷλον τὴν κοιλίην 
πᾶσαν, ἐκκαϑήραντες δὲ αὐτὴν καὶ διηϑήσαντες οἴνῳ φου- 
νικηίῳ αὑτις διηϑέουσι ᾿ϑυμιήμασι τετριμμένοισι. 

1. κομέξουσι 50. τὸν νξπρόν. 
80. ΕἸ ΠΡ ΑΙ βαϊΓα πρ. 
1. ἐπί ς. ἀαί. ΒεΖοῖοηποί Πΐου ἀϊ6 

ΑΡβιομῦ, ἀθπ Ζνυθοκ. 
κατέαται ΔύΕ 50} ὁ 50. ἐν οἰκή- 

μασι, 5. ἀπίθπ οἵ ὑπολειπόμενοι ἕν 
οἰκήμασι. κατῆσϑαι ἐπί τινι αἸοῖ- 
(ὰγ ἀ6 ΔΡΕ ΠΟΙ 5. 56 Π]Ὑ115. πη οἵῇ- 
οἶπᾶ 588 βθἀθηεϊθιιδός. ὙΡΙ το, ΑΦῚ. 
Ῥίοάον 1 91 οἵ μὲν οὖν τὰ σώματα 
ϑεραπεύοντες βἰσὶ τεχνῖται τὴν ἐπι- 
στήμην ταύτην ἐκ γένους παρειλη- 
φύτες. 

4, μεμιμημένα Ρββῖν νυῖθ ο. 78. 
σπουδαιοτάτην ἀϊς πιϊύ ἀξδτ 

διδδδίθη ϑουρσία!  δυβροίθητ- 
{6, 16 ἃπι πηϑβϑίδεπ Αυθοὶέ ἀπά ΜαΠ6 
δγίογογπᾶο, 80, ταρίχευσιν: νΕ]. ο.86 
Ἐπάς ἐπεὼν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, 
οὕτω ἐς τὴν ταρίχευσιν κομίζουσι. 
ταρέχ. 50 νγοθύ 880} ὁ. 81 Απίαπρ 
γοΥ: καὶ τέχνην ἔχουσι ταύτην 580. 
ταριχεύσιος. Νδοῖιν ῬΙΊΟάΟΥ 1 91 γγὰ 
οἷη ϑιιθογίαϊεπί ἀθγ Ῥγεὶβ. Απάθυβ 
ΦοὈΙΠἀοίου ϑ'αρουαῦ, 1 198. 

5, τοῦ -- τούτου τοῦ ππ!ϊοὴ 
465 Οβισὶβ. ΕΒ γυδὺ αἶβο ἀδϑ ῃο]Ζου πα 
ΒΙἃ ἀθ5 Οδἰγὶβ πδοῖ τί οἴπο Μα- 
τηΐα γογδυθοἰζοῦ, 

οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι 8. Ζ. 6. 48. 
ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι, ΘΡεη- 

80 6. 182, 

ἔπειτεν 

6. τὴν δὲ δευτέρην, πδοῖ Ὠ1ο- 
ἀοΥ (5. 9. ̓  20 Μίπεϑη πὰ Ῥχοΐβ. 

9: οἵ μὰν δή 56. κομίσαντες τὸν 
νεκρόν. 5. ἀοπ Απίαπρ ἀ65 Οδρ. 

ἐκποδύίύν γογϑίᾶυκε ἄθπ Βερυ 
γοη ἀπαλλάσσονται. Εθεπβο ΥΠ]| 16. 

10. οἵ δὲ 56. ταριχεύοντες. 
τὰ σπουδαιότατα-:- τὴν σπου- 

δαιοτάτην ταρίχευσιν. δα]. ο. 87 
τοὺς τὰ μέσα βουλομένους. 

11. σκολιῷ σιδήρῳ. Ἐϊπ Ξο]οες 
Μεββοὺ αὰβ Βτγοποθ βπᾶδέ β'οῃ ἱπὶ 
ἀσγρίϊδομοπ Μαβθαπι Ζιι Βοτϊΐπ. 

18. ἐγχέοντες ἀστγοῦ δ δβοπᾶρ 
ΕἸ ἀβϑιρκοϊίθη, ἐγχέοντες δύ δὰ δ1εῖ- 
ὁῃ6 Ὑ,εϊβα υνῖθ οὕτω ἐξάγοντες πιῖξ 
ἐξάγουσι τὰ γογθίπάεπ, νγθ!ομ 65 ἰεέζ- 
(ογθ ἴπ αἴθβοὺ ψορθίπάππρ οἷπο 4|1}]- 
δοιμοΐποσθ Βοἀραυίζαπο (.-οπέξετ- 
π6η02) αἰ5 ἀδ5 νογβουσθῆθπαε ἐξάγον- 
τες παΐ (,.ἈοΥδαβ θη“). 
λέϑῳ 418. Αὐοὴ ἀετγαγίῖρε ϑιείη- 

ΠΊΘΒΒΘΥ 818 βοῃαγίεπι, βοῆνυ ΥΖΘΠ 
Ἐθαοτ- οὐον ΕἸϊπιοπδύοῖῃ βπάρῃ β'οἢ 
ἴτη ἀργρύϊβομεπ Μαδβδαπι σὰ Βεουϊΐπ. 

14. ἐξ ὦν εἷλον 5. 2. ο. 89. ἐξαι- 
ρέειν τὴν κοιλίην .«ἀ͵ς ΒΑυοβ ἢ 16 
ΔΌΒΠΘΗμποηὁ,, ἃ. ἢ. ἀϊθ Εἱησοννοῖάθ 
ἀδγδὰβ θπίξεγπεπ, γν6 ] 06 ἴῃ θ6βοη- 
ἄεγθη Οεἴββθη ἴπ ἀθν αταΐέ Βεῖρο- 
βούχέ νναγάθπ, ΥὟ6]. ο, 87 ἐξελόντες 
τὴν νηδύν. 
Ἴ6. ϑυμιήϊμ. τετριμμ. Θεπιοὶπέ 
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118. Π. ΟΑΡ. 86. 69 

τὴν νηδὺν σμύρνης ἀκηράτου τετριμμένης καὶ κασίης καὶ τῶν 
ἄλλων ϑυωμάτων, πλὴν λιβανωτοῦ, πλήσαντες συρράπτουσι 
ὀπίσω. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ταριχεύουσι λίτρῳ, κρύψαντες 
ἡμέρας ἑβδομήκοντα᾽ πλέονας δὲ τούτων οὐκ ἔξεστι ταριχεύειν. 
ἐπεὰν δὲ παρέλθωσι αἵ ἑβδομήκοντα, λούσαντες τὸν νεκρὸν 
κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι 
κατατετμημένοισι, ὑποχρίοντες τῷ κόμμι, τῷ δὴ ἀντὶ κόλλης 
τὰ πολλὰ χρέονται Αἰγύπτιοι. ἐνθεῦτεν δὲ παραδεξάμενοί μιν 
οὗ προσήκοντες ποιεῦνται ξύλινον τύπον ἀνθρωποειδέα, ποιη- 
σάμενοι δὲ ἐσεργνῦσι τὸν νεχρόν, καὶ κατακληίσαντες οὕτω 
ϑησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι ϑηκαίῳ, ἱστάντες ὀρϑὸν πρὸς τοῖχον. 

ἰδέ Ὑυαῃγβοποί πο ἋοΥ Ζουσίθθοπ 6 
Ῥἢαδπζοπβδίδα  ψϑυβοῃθάθπθὺ νυ ἢ !}- 
Τἰθοποπάου Κυβαίου νυῖθ ἀοΥ Βαίβατη- 
βίαια, ἀ65 1δἀδπαυιηβίγσδι οῆβ ἀπ 
ἈΠ ΟΘΥΘΥ ; 81 0ἢ 8015} 056 Ρ 115 ΟΘβομι ονίθ 
ἰδὲ θαϊκαππί, ἀδ85 βοῖοπ ἴῃ Ὁ͵ΓΔΙίοΓ 
Ζιεῖύ δπτας ΤΠ τς Καυῆραίο δὰ ἀστὰ- 
Ὀἱόπ , ,Θ'δινἄγζθ, Βαίβαπι, 1,8 δπαπις 
πϑοὴ ἀδσυρίθη οἰ τίθη. 

1. τὴννηδύν νγᾶ8 οὔθπη τὴν κοι- 
λίην. 

, ϑύωμα νγἃ5 οδεη ϑυμίημα. 
Ὁ 16 ἀστοῦ νον ΜΠ ρ] Θά ον ἀθὺ ῬΑΥΙΘΟΥ 
Ακδάριηϊθ ἀθὺ ΜίϑαϊζΖίη νουρθποπι- 
6 πη6 ἀπδῖνυβα δἰποὺ Νίαββθ, αἀἴ6 5ἱοἢ 
ἴπ ἄθὰ Μαπάθ οἰποὺ Μαμΐθ οἰπρο- 
φυνδησύ ἔα πα, οὐ 1) οἷπθ ἀθπὶ δίο- 
Τὰχ ἃ πΙ10ἢ 6 ῥ]παπιίβομο, 2) οἷπθ ἄθιῃ 
ΟδβάδυπμοῖΖ Ἀμη οπ 6, 8) ἶπϑ πὶ ἀδὺ 
Μίνυσῆο, 4) οἷπθ ποῖ θυ Μαβοδίπιιθβ 
ἀθεγοἰ πδεϊπιτιθπᾶς ϑυ θβίδηζΖ. 

8. λέτρῳ αἰ. νέτρω : Νιαίγιμπι, οἷπ 
Ταϊπ σα δ Κα βοῆς 5412, ἀσσοῦ ννο]- 
Οἶθ5. 4[16 ἀϊθ Β'διιορκοῖῦ δὰ ἄδιῃ 
ΚΌΡΟΥ δυβροβορθη υυῖγα, ἀἴ6 πίομί 
ΒΟ οὴ τὰ [ππούπ ἀσγοἢ ἀ16 Ζουυϊθθθ πα 
ῬΗδτιΖοπβϑιθοίαπς (ϑυμιήματα τε- 
τριμμένα) ααϊρσείγοοκπηεοί ἰδύ. 

4. πλέονας. Υ 61} Ξοπδέ Ζὰ ἔάτοι- 
ἴθ Ὑυᾶγ, ἀδ55 Δ Οἢ ἰοθίς Κογρογίθι!β 
γοη ἀογ ϑδᾶτπτγο ἈΠΘΘρΥΠοπ νυ ἅσάθη : 
5. Ζ. 6. 817 τὰς δὲ σάρκας τὸ λίτρον 
κατατήλειν. 

06. κατειλίσσουσι. ΑΪ580 οτδέ 
᾿πδοιάοπι αἷς Τμοῖομα Ζὰπὶ Ζγυυοίίοπ 
Μαϊς σϑνυνδϑοι θη πᾶ πιὶϊΐ ΘΟ ππηπιὶ Β6- 
ΒΌΧΙΟΠ ΘΠ ὙγᾶΥ, νυν αγαθ 6 θυ οἰπζοὶπθ 

ΤΕ} 465 ΚΟΥΡΘΥΒ παϊί ξοῖπεπι Β γ5505- 
Ζθὰρ ἀπινγα πάθη (πη ΒΙπάθη 'τελα- 
μῶσι πατατετμημένοισι) ἀπά ἄδηπ 
ἀ85 αὯπΖο ἴῃ θθοκθη σοννὶοκοὶί. Ὁ16 
ἀσυρύϊβομθη Βυϑβοϑοθυυᾶπαρυ, ἄρθυοπ 
Ἐδιπιοῖῦ ἀπᾶα Θδαογπαιερκοῖῦ ποοῖ 
͵εὐχῦ δ5 ἄθη Μυμαῖθ ἢ ]Π]6 πη συμ ο, 
ὙγΆ 6 ἴπῃ σαπΖοη Αἰέξογίατη Ὀου ταῦ, 

9. ποιεῦνται. Βεδομίε 485 Με- 
ἀΐαπι. 
τύπος ΑὈΡΙᾺ4. ΕΠπῸ ἀϊο Μαυμπΐθπ 

ἵπ ἀἴεβοπ ὅσο νὸπ ΒΥ ΘΟΠΙΟΥΘΠΠΟΙΖ 
(ξυλ. τύπον ἀνϑιρωποειδ.) δεϊερέ 
νυυγάθπ, ἀ6Υ αἴθ ΒΥ τη οἰ ΠΟΥ τη θηβοἢ- 
Πποῆθπ ΕἸσατ Βαίία, ννυυσάθπη ἀϊθ Μα- 
τηΐθη οὐβϑίθη Ἀδηροθ ΖΌΥΟΥ ποοἢ ἷπ 
εἶἰπθη ὕὔθθεγζιρ γὸπ Ῥάρυτοβ ππὰ 
ανρϑ ρδεϊοσί, δαῖ. ννϑίομπθι ἀ88 66- 
δῖομ 465 Ψουβίουθθποη ΔΟρθθι θέ 
ππα ἀον ἄντῖσε Κῦτρου ταῖί Ηϊθγορὶυ- 
Ρἤδπ θΘβ οι θθθη νγαγ. θα ΒΟ Ζευ πα 
[346 (τύπος ξύλινος) νγυγάς δπῆς 
ποοῖ ἴῃ οἰπθη ϑδαυκορμὰρ (ϑήκη) νοὸπ 
Οτδπῖύ οἰ σθϑ ἢ ! 556 Π. 

11. ϑησαυρίξουσι. 516 νευννᾶ- 
ΤΘΠ 516 ννῖθ ἄθπ Κοβίθαγβίθη ϑοπαίζ. 
οἴκημα ϑήκαιον. Αι ἄετατ-. 

ἰἴσοπ ΟΥδΚαιμηθση θεβίθῃ Ζ. Β. "ἡ 
αἷς Ῥοίεπεοίδαύ ΤΉ ΘῈ π5. Τπὶ Νοτγά- 
νυϑδίθῃ γὸπ ΤΠΘθθη οὐ πθθί 5ῖο ἢ} εἷπ 
Ὑγ 1665 ϑαηαβίθϊ σοθίγρο, ἱπ ἄθββθη 
ἘδΙβαπ Ζαἢ]]οβα Οὐᾶθεν Γι μθηννθῖβο 
οἰμσοργάθθηῃ εἰπά. . Ὁὶς ἅπας ἀ6Υ 
ΟΥ̓ Καιμτηθσι οπίμαϊίθη Ὀ1 ΔΙ Οἢ6 
Τα βίθ ὰπροη δ5 ἄθι ΤῈ ρθη ἀ6Γ 
γευβίοσθθποπ, [πβοργι θη πὶ Νὰ- 
ΤΏ. δίαπᾶ, ΤΙ6], ἀπαὰ ἔτοπιπθ 
Βρεῦομο, ἀϊΘ Ῥϑοκοη Μαϊογθῖθπ νὸπ 
ἔγΙβο σ᾽ Ζοπάθη ΕἌΥΌ6Π. “ 



το ἨΒΕΟΒΟΤΙ 

81 οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα βουλομένους σκευάξουσι, 
τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, τὴν δὲ πολυτέλειαν φεύγον- 
τας σκευάξουσι ὧδε᾽ ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας πλήσωνται τοῦ 
ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὧν ἔπλησαν τοῦ νε- 

κροῦ τὴν κοιλίην. οὔτε ἀναταμόντες αὐτὸν οὔτε ἐξελόντες τὴν ὅ 
νηδύν, κατὰ δὲ τὴν ἕδρην ἐσηϑήσαντες καὶ ἐπιλαβόντες τὸ 
κλύσμα τῆς ὀπίσω ὁδοῦ ταριχεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας, 
τῇ δὲ τελευταίῃ ἐξιεῖσι ἐκ τῆς κοιλίης τὴν κεδρίην, τὴν ἐσῆκαν 

σπρῦτερόν. ἡ ὃὲ ἔχει τοσαύτην δύναμιν ὥστε ἅμα ἑωυτῇ τὴν 

νηδὺν καὶ τὰ σπλάγχνα κατατετηκότα ἐξάγει" τὰς δὲ σάρκας τὸ 
λίτρον χατατήκει, καὶ δὴ λείπεται τοῦ νεκροῦ τὸ δέρμα μοῦνον 
καὶ τὰ ὀστέα. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ᾿ ὧν ἔδωκαν οὕτω 

ϑὃ τὸν νεκρόν, οὐδὲν ἔτι πφηγματευϑέντες. Ἡ δὲ τρίτη ταρίχευ- 
σίς ἐστι ἥδε, ἣ τοὺς χρήμασι ἀσϑενεστέρους σκευάξει. συρμαΐίῃ 
διηϑήσαντες τὴν κοιλίην ταριχεύουσι τὰς ἑβδομήκοντα ἡμέρας, 

80 χαὶ ἔπειτεν ἀπ᾿ ὦν ἔδωκαν ἀποφέρεσϑαι. Τὰς δὲ γυναῖκας τῶν 
ἐπιφανέων ἀνδρῶν, ἐπεὰν τελευτήσωσι, οὐ παραυτέκα διδοῦσε 
ταριχεύευν, οὐδὲ ὅσαι ἂν ἔωσι εὐειδέες κάρτα καὶ λόγου πλεῦ- 
νος γυναῖκες ἀλλ᾽ ἐπεὰν τριταῖαι ἢ τεταρταῖαι γένωνται; οὕτω 

᾿ 

10 

παραδιδούσι τοῖσι ταριχεύουσι. 
-» κ᾿ » "“ - 

τοῦτο δὲ ποιεῦσι ουτῶ τοῦδὲ 
ῇ - 

εἵνεκεν. ἵνα μή σφι οἱ ταριχευταὶ μίσγωνται τῇσι γυναιξί. 

87. 1. Νδοῖι πολυτελέστατα ἰδ 
βουλομένους οἷ οβοποθαη,, ἀάρθρθη 
᾿485 ἴῃ ἄδθῃ Ἠάδβοῖν. δυΐ σχευαζουσι 
ξοϊσθπάθ νεκρούς 815 βρϑίθυθν Ζυπαίζ 

8. κεδρέην -Ξ τὸ ἀπὸ κέδρου 
ἄλειφαρ γινόμενον. 

10. νηδύν πον ίαρεθπ, ἃ πάθυβ 
οΌδη. 

σορίνϊοπθη. Ηδγ. θοῦ μου ἄθπ Τοίπ 12. ἀπ᾿ ὧν ἔδωκαν 5. ὁθ6π 
Βοιρϑύ θ6ῖ, νυᾶβ πδοὴ ο. 86 ὅδομβ 461 Ζ2. 4, 
ψεγνναπάΐοπ τνᾶγ, νυύθίομθ ἄθη [μοἷοῃ-ἔὀ (8. πρηγματευϑέντες. ΑΟΥ. 
πῃ ἄθῃ Πα ΕΠ ΉΣΟΣ ἀρουθγδοῖ- 
(θη (ἴπ βούλεσϑαι Ἰϊοσύ ἴον αἴθ Επύ- 

Ρᾶ55. π᾿ τπῃηθάἴα]ον Βεἀθαΐξαπρ: γΕ]. 1 
15 τοσαῦτα ἐπιμνησϑέντες. 

βομοίάαπρ ἅδον 416 Αὐτῷ ἀον Εϊπθα]δαὰ-ὀ 858. 14. τοὺς χοήμ.; ἀσϑενε- 
πιο Γι ΠΡ. στέρους. Υγ(]. ο. 41 ὑπ᾽ ἀσϑενείης 
ὕὍεθου τὰ πολυτελέστατα πη βίου. 

τὰ μέσα 5.2. τὰ σπουδαιότατα 5. 
08, 10. 

ἁ, ἐν ὦν ἔπλησαν. νΕ]. ἐπεὰν 
πλήσωνται -- ἐν ὧν ἔπλησαν ταί 
πηΐθη (12) ἐπεὰν ποιήσωσι --- ἀπ᾿ 
ὧν ἔδωκαν. ὕδθοΥ ἀϊθ 'Γ 6515 πᾶ 
ἄἀδθπ ΑοΥὶϑδῦ 5. Ζ. 6. 59. 

δ ἐξελόντες τὴν νηδύν 5. 1. 
ο. 86 ἐξ ὧν εἷλον τὴν κοιλίην. 

ὃ. ἐπιλαβόντες. ἐπιλαβεῖν ὁ. 
ϑσϑηδῦ., ννὰβ 1 46 καταλαβεῖν οοδῖ- 
Ῥογο, 

Τ-τὰς προκειμέν. ἣμ ἕρ.5.6.80. 

συρωαΐίῃ ΔΒ γβοΒ οὶ πο οἷπ δῖ 
ἄδθια ἰαπσθη Βδίοι (Ἀδρδπα5) θ6- 
γτοι(θίον ῬανΡΊΘΓΒ[Ό. 

16. τὰς ἑβδομ. ἀϊθ οὐ νυ ἃ πίδπ. 
10. ἀποφέρεσθϑαι Ιοοκον 8 Π 

ἀπέδωκαν ἀπροίρε; νυΐθς Π 96 ἀπίει 
ἀποφέρεσϑαι. Εθδηβο ῥέειν ο. 99. 
ἐκδιδασκεσϑαι. ο. 154. πῦϊπ|0]- 
νὰ δροχορϑίϊοιβ. Υ6]. 1 89. 660. 
110. 194. 190. 

90. οὕτω Περί ἄθη ϑαΐζ ἐπεὰν --- 
γένωνται ἈΘΥΨΟΥ. 

21. σφι. δῦ. διμίοαβ. 

20 



ὮΙ. 1 ΘΑΡ᾿ 8.7. .91: ΧΕ] 

λαμφϑῆναι γάρ τινά φασι μισγόμενον νεκρῷ προσφάτῳ γυναι- 
, οὖ Ὶ ς [2 - 

κος. κατεῖπαι δὲ τὸν ομοτέχνον. ς δ᾽ ἂν ἢ αὐτῶν Αἰγυπτίων 90 
Ν᾿] ᾿ ς ε κ ς δ ΡΟ, ᾽ Ε) - - 

ἡ ξείνων ὁμοίως ὑπὸ κροκοδείλου ἀρπαχϑεὶς ἡ ὑπ αὑτοῦ τοῦ 
: - ,γ,Ὁ ἥν -» , 

ποταμοῦ φαίνηται τεϑνεώς, κατ᾽ ἣν ἂν πόλιν ἐξενειχϑῇ, τού-- 
» ἽἼ 

τους πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ταριχεύσαντας αὐτὸν καὶ περιστείλαν- 
τας ὡς κάλλιστα ϑάψαι ἐν ἵρῇσι ϑήκῃσι" οὐδὲ ψαῦσαι ἔξεστι 

αὐτοῦ ἄλλον οὐδένα οὔτε τῶν προσηκόντων οὔτε τῶν φίλων, 
ἀλλά μιν οἵ ἱρέες αὐτοὶ οἷ τοῦ Νείλου, ἅτε πλέον τι ἢ ἐμϑφοῖτον 
νεχρόν, χειραπτάξοντες ϑάπτουσι. 

λληνικοῖσι δὲ νομαίοισι φεύγουσι χράσϑαι, τὸ δὲ σύμ- 91 
παν εἰπεῖν, μηδ᾽ ἄλλων μηδαμὰ μηδαμῶν ἀνθρώπων νομαίοισι. 
οἱ μέν νυν ἄλλοι “Ἰἰγύπτιοι οὕτω τοῦτο φυλάσσουσι, ἔστι δὲ 
Χέμμις πόλις μεγάλη νομοῦ τοῦ Θηβαϊκοῦ ἐγγὺς Νέης πόλιος. 
ἐν ταύτῃ τῇ πόλι ἐστὶ Περσέος τοῦ Ζ4ανάης ἱρὸν τετράγωνον, 

10 

10 

0 

Υ 8]. τὸ μέγιστον. 

πέριξ δὲ αὐτοῦ φοίνικες πεφύκασι. 
ἐπὶ δὲ αὐτοῖσι ἀνδριάντες. δύο λέϑινά ἐστι, κάρτα μεγάλα" 

᾿ ͵ » -“ 

τὰ δὲ πρόπυλα τοῦ ἱροῦ 

ἑστᾶσι λέϑινοι μεγάλοι. ἐν δὲ τῷ περιβεβλημένῳ τούτῳ νηῦς τὲ 

ἔνε καὶ ἄγαλμα ἐν αὐτῷ ἐνέστηκε τοῦ Περσέος. οὗτοι οἵ Χεμ- 

μῦται λέγουσι τὸν Περσέα πολλάκις μὲν ἀνὰ τὴν γῆν φαένε- 
σϑαί σφι. πολλάκις δὲ ἔσω τοῦ ἱροῦ, σανδαλιόν τε αὐτοῦ πε- 

89. 1. λαμφϑῆναιν αὐ σοι ὁ 
90. 8. ὁμοέως, 65 δἰ} ρ]εῖοι οὉ 

ΕΥΡΗΣ οὐδΥ ΕὙ ΘΙ 6... 
. 4. ἐξενειχϑῇ. Βοδοβίθ ἐξ. δ. 
Ζ. 1 28 ᾿ἀρίονα ἐξενειχϑέντα ἐπὶ 
Ταίναρον. 
τούτους. 16 Βοννοῆ ποὺ ἄδΥ 

ϑίασί ἂν α16 δίαασύ 56] 080 σοϑούζίέ νυϊδ 
ΤΙ 1 δ1ς 162. 

Ὁ. ἐν ἴρ. ϑήκησι; 5. 0. 67 τὰς δὲ 
κύνας ἐν τῇ, ἑωυτῶν ἕκαστοι πολι 

ϑαάπτουσι, ἐν ἵρῇσι ϑήκῃσι. 
91. 10. φεύγουσι χρ. 5. 6. 19 

Απί. 
ον. σύμπαν εἰπεῖν 5. 2. ο. 21. 

τὸ σύμπαν ἰδ Ασουβ. ἄθβ. 1π|8](5; 

11. μηδ΄. ᾿γηθαθγαπρα. νεγβίᾶν- 
ἵζὰπρ ἀον βοβοπ ἵπ φεύγουσι Θπίμ8|- 
δπθη Νοραίϊοη. 50 δθνν δ ΠΏ Π10}} πδοὴ 
θη ϑυθθη ἀθ5 θυ ἢ π θυ π5, βῖ0ἢ 
Ἠϊύθπϑα. 5.νν. 5. Ζ. 1152. 

12. οὗ μέν νυν ἄλλοι Αἰγιὶ 
Οἰερεπβαίζ Ζὰὶ ἄθπ ΟΠοπιπιῖίοθιι. 
φυλάσσουσι 5. Ζ: Ὁ, Ὁ. 
18. Χέμμις. Ῥῖο δίαδέ ΟἸοπιπιῖβ 

ἰὰρ πὶ ὄϑυ!]οῆθη [6 465 ΝῚ ἴῃ ἀθὲ 
Τιαπαάσομαῖε ΤΡ 15. 
πϑηηίθη δἷ6 Ῥᾷπορο 5 (Πανὸς πό- 
λις) Ξξξε ἨοιΠρέαπι 465 Ῥᾶπ:; ἀδ556 106 
Βεοάθδαίοί ΟΠ θππιῃῖ5, ἃσ. ΟΠδπι- ΝΠ, 
4. ἢ, Ηδυβ ἀθ5. Μίπ (ΞξΞ Μεπαρ): 
ἄθπη Μεπάθβ Ἂπίβρυϊομο ἄθπι Ρὰπ 
85..0. 46, 
Νέης πόλιος πῖομί νγϑϊίον. θ6- 

Καππηύ, 
1ὅ. πρόπυλα ἀϊομίογϊδοι Εν προ- 

πύλαια, 5. 6. 101. 
16. ἐπὶ δὲ αὐτοῖσι ἅτπὶ Ἐϊπρὰπο 

ἄθν Ῥτοργ!ᾶοπ. 
11. ἐν δὲ τῷ περιβεβλ. -- ἐν 

τῷ ἱερῷ, 5. 2. ο. 181: »Ἰη τ. βθρύππης 
4: ᾿. ἵππϑυμα!]} ἀθι ἀστοι οἷπο Εἰπρο- 
ΤΙΔΊΊΘΥ. ΔΌΘΘΒΟ ἢ! οσβθῆθη σοννοὶ θη 
ϑιδείς, ((θιπρ απ). 
νης τε ἔνι, νρῖ. ο. 181 ἄγαλμα 

δὲ οὐκ ἔνι 
20. πὲφ σρὴμ ἕνον Θηίμ8! ἀἰο ἘΠ - 

πὶ ρΘμβομαίῃ 465 ΒΟ: δἷη σοίγα ΠΘΓ 
Βοδαἢ ἀθ5 Ῥούβθιβ ἃ. ἢ, δἷπ β'ομαδ, 
ἄδὺ δἱοῖν ἃἰβ οἷῃ σίγα σθηθυ, πὶοδε 
αἰ οἷπ ποαθτ Ζὰ δυκεπηθη σὶθέ, 

916 ατίθοθοπ. 
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φορημένον εὑρίσκεσθαι, ἐὸν τὸ μέγαϑος δίπηχυ, τὸ ἐπεὰν 
φανῇ, εὐθηνέειν ἅπασαν Αἰγῦπτον. ταῦτα μὲν λέγουσι. που- 
εὔσι δὲ τάδε ᾿Ελληνικὰ τῷ Περσέϊ᾽ ἀγῶνα γυμνικὸν τιϑεῖσι διὰ 
πάσης ἀγωνίης ἔχοντα, παρέχοντες ἄεϑλα κτήνεα καὶ χλαίνας 
καὶ δέρματα. εἰρομένου δέ μευ, ὃ τι ὅφι μούνοισι ἔωϑε ὃ Περ- 
σεὺς ἐπιφαίνεσϑαι καὶ ὃ τι κεχωρίδαται Αἰγυπτίων τῶν ἄλλων 
ἀγῶνα γυμνικὸν τιϑέντες. ἔφασαν τὸν Περσέα ἐκ τῆς ἑωυτῶν 
πόλιος γεγονέναι᾽ τὸν γὰρ Ζαναὸν καὶ τὸν “υγκέα ἐόντας 
Χεμμίτας ἐκπλώσαι ἐς τὴν Ελλάδα. ἀπὸ δὲ τούτων γενεηλο- 
γέοντες κατέβαινον ἐς τὸν Περσέα. ἀπικόμενον δὲ αὐτὸν ἐς 
Αἴγυπτον κατ᾽ αἰτίην, τὴν καὶ Ἕλληνες λέγουσι, οἴσοντα ἐκ 
“ιβύης τὴν Γοργοῦς κεφαλὴν ἔφασαν ἐλϑεῖν καὶ παρὰ σφέας 
καὶ ἀναγνῶναι τοὺς συγγενέας πάντας᾽ ἐκμεμαϑηκότα δέ μιν 
ἀπικέσϑαι ἐς Αἴγυπτον τὸ τῆς Χέμμιος οὔνομα, πεπυσμένον 
παρὰ τῆς μητρός ἀγῶνα δέ οἱ γυμνικὸν αὐτοῦ κελεύσαντος 
3 ᾽ 

ἐπιτελξειν. 
» ῇ Γ »" 

Ταῦτα μὲν πάντα οἱ κατύπερϑε τῶν ἑλέων οἰκέοντες 4ὲ- 
γύπτιοι νομίζουσι. 

1. δίπηχυ. Ὁῖε ΑἸίρη ἀδομίεθη 
516 ἢ 1ῃγὸ ΗδΙθοούξου νοπ ἀθθυτη θη Β0ἢ- 
Ἰῖομ ον Οτῦβθθ; γ8}.1 608. 

τὸ ἐπεὰν φανῇ. ὙΥῖδΘ δο ἱπὶ 
Τ,αἰθι πΙβοῦθθη Καπη 485 Ἐοἰαίϊνυτῃ 
ὙΟΥ͂ αἴ6 Οοπ]πποίϊοπ ἰπ ΔΡἢ δ ηρίσθη 
ϑαύζεπ ἰχοίθη, ᾿πάθπη 65 ΠῸῚ Ζὰ 416 - 
Β6Υ Βομοντ, Ὑ61. 11τ0 τῇ (56. γνώμῃ) 
εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἄν σφι εὐδαι- 
μονέξιν Ἑλλήνων μάλιστα. 

ὥ. εὐθηνέειν να]. 1 06. 
5. ἀγῶνα γυμνικόν, 

Καιηρ ον πδοκύ λνᾶτβθῃ. 
διὰ πάσ. ἀγ. ἔχοντα. Ὄϊε ὅ 

Καπιρίαγίεπ Ὧθ5 ἀγὼν γυμνιχός 
(πένταϑ'λον) 5'πὰ ἴπ ἄδπι Ῥοηίδιμθ- 
τε 465. ϑιπηοπῖάθϑ ΖυιβδΙπΙη ἢ 6 ϑϑύ: 
ἅλμα, ποδωκείην, δίσκον, ἀπόντα, 
παλήν. 

4, ἔχοντα ἰπίγδηβ. τες ρϑυ που, 
δνῖθ ὁ. ὅ8 τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ 
Ὅμηρον ἔχοντα; 5. 2. ο. 17. 

ὅ. δέρματα. δε]. οπι. 1]. ΧΧΙ 
189: 

Οὐχὶ ἵερήιον οὐδὲ βοείην 
᾿ἡἀρνύσϑην, ἅ τε ποσσὶν ἀέϑλια 

γίγνεται ἀνδρῶν. 
ὃ τι τε διότι. 
0. κεχωρέδαταιν ἴπ δἰοίοπον Βε- 

ἀδαίαπς 1140, Ῥοοῖ βπάρη δῖοι δαΐ 

νυνὶ! 416 

οἱ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἕλεσι κατοικημένοι τοῖσι 

ἄθη Ῥεϑηκιηιδίογη νἱοϑ δος ΑΡΟΙἀπη- 
δεη νοὸὴ Καπιρίβρί θη. 

10. καταβαένειν ἀδδοθπάεγα. 
Ῥουβθιβ ϑβίδιητηίθ ἱἰπ σουδᾶθυ 1,1π|6 
νοῖῃ Ῥδᾶπδοβ 80 (θ 8ηδο8 --- Ηγρεῦ- 
πηποβίχᾶ -- Αθᾶ5 --- ΑΚτίβῖοβ --- θ8- 
π8ἃ6 -- Ῥογβθι8). ἨΗγνυρουππηοβίγα. 
νγυγάς αἷς Οἰδἰίϊπ ἴῃγο5 ν ϑέίουβ γη- 
Κοιβ, 465 ΒΌ πε 465 Αἱρυρίοβ (Βτὰ- 
ἄον5 465 θᾶ π808). 

14. τὸ τῆς Δ. οὔνομα γε. πιϊξ 
ἐκμεμαϑ'ιηκότα. 

1. αὐτοῦ κελεύσ. αδεπ. 80 50].; 
οὔννοὶ ᾿π ΗαπρίβαίΖ οἵ γογῃογροέ. 

106. ἐπιτελέειν τοῦ ποῖ ροπ 
Ἠδπαϊαπρρη Δι0ἢ ο. 68. 

92. ΤιούοβρΡ ἢ] απΖε ἀπ Ῥᾶρυ- 
γοβδίδα 46. 

17. ταῦτα μέν. ὙΥϊοαοΥαιαπα τη δ: 
65 μέν ἴῃ ο. 17 Απῇ, 

οἵ κατύπερϑε τῶν ἑλέων 
Πεΐίββθπ ο. 77 οἱ περὶ τὴν σπειρομέ- 
νην Αἴγυπτον οἰκέουσι. 

18. νομέξουσι 5. 2. 6. 42. 
οἵ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἕλεσι 4. Μ|ιε 

τὸ Ἕλος Αἰγύπτου, τὰ Αἰγυπτιακὰ 
ἕλη νγεγάθπ ἀϊΐθε Νιθάθγα πρθὴ 65 
Ποία ὄζίου. θθζοί ποῦ, υυϑομθ Ζυνῖ- 
ΒΟ 6 ἄογ ὈΟΙ᾽πιτβομοπ ἀπὰ βοθθη- 
ην ἰἰδοῦθη Μαπαάπηρ ᾿ἰἴοσθη. 16 ννασ- 

δ 



ΤΠ1Β. 1. ΟΑΡ. 92. ὃ 

μὲν αὐτοῖσι νόμοισι χρέονται, τοῖσι καὶ οἱ ἄλλοι Αἰγύπτιοι, καὶ 
τὰ ἄλλα καὶ γυναικὶ μιῇ ἕκαστος αὐτῶν συνοικέει, κατάπερ 
Ἕλληνες, ἀτὰρ πρὸς εὐτέλειαν τῶν σιτίων τάδε σφι ἄλλα ἐξεύ- 
ρηται᾿ ἐπεὼν πλήρης γένηται ὁ ποταμὸς καὶ τὰ πεδία πελα- 

δ γίσῃ, φύεται ἐν τῷ ὕδατι κρένεα πολλά, τὰ Αἰγύπτιοι καλέουσι 
λωτόν. ταῦτα ἐπεὰν δρέψωσι, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον, καὶ ἔπει- 
τὲν τὸ ἐκ τοῦ μέσου τοῦ λωτοῦ τῇ μήκωνι ἐὸν ἐμφερὲς πτέσαν-- 
τὲς ποιεῦνται ἐξ αὐτοῦ ἄρτους ὀπτοὺς πυρί. ἔστι δὲ καὶ ἡ ῥίζα 
τοῦ λωτοῦ τούτου ἐδωδίμη καὶ ἐγγλύσσει ἐπιεικέως, ἐὸν στρογ- 

10 γύλον μέγαϑος κατὰ μῆλον. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα κρένξα ῥόδοισι 
ἐμφερέα », ἐν τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα, ἐξ ὧν ὁ καρπὸς 
ἐν ἄλλῃ κάλυκι παραφυομένῃ ἐκ τῆς ῥίζης γίνεται, κηρίῳ σφη- 

κῶν ἰδέην ὁμοιότατον. ἐν τούτῳ τρωκτά, ὅσον τὲ πυρὴν ἐλαίης. 
ἐγγένεται συχνά, τρώγεται δὲ καὶ ἁπαλὰ ταῦτα καὶ αὖα. τὴν δὲ 
βύβλον τὴν ἐπέτεον γινομένην ἐπεὰν ἀνασπάσωσι ἐκ τῶν ἑλέων, 15 

ἄδθη νοῇ οἰπθπὶ ποιηδαϊβομθη Ηϊτίθπ- 
γΟΙΚα θοννομπύ, ἀδ5 ἄθπ ἄρτείσθη 
ΔΟΚοσθα πίγοῖθοπάθη Αδρυρίουῃ 
γϑυμδϑού ννᾶσ. ἴα]. 1 Βυοὴ Μοβοβ 
6. 40 ν. 84, ΙΘ Πἰτίθη., 416 ἀθπ Α6- 
δυρίεση οἷπ ατᾶπθὶ ννατθης. γε]. 
ο. 157, 140. 

1. τοῖσι καί. ΨΥΓ ογνναυίθίθῃ 
485 καί ἴἵπὶ δυβίβη ϑαίζθ: ἀοὺ αυΐθοῃα 
{ὔρσύ 65, νυ 6 πὴ τη οἰ Π8 ΠάΘΥ νου ΟΠ 6 Π6 
Βερυ δ ἴπ οἰποπὶ Ποιηοπβίγαί, ν- απ 
ἘοΙαὐ νϑαίΖο δἰοῆ δι δἰπδπαθυ Ὀ6- 
Ζίθῃθη, δπύνυθαθυ ΠΥ Ζὶ ἀθπὶ γου- 
δἰϊοθθποη ΒοοΥ ἀ65 Βο]αἰνϑαίΖθϑ 
(να θυ) ΠΐπΖιι, οΟὐοὺ βϑίζί 65 ἴπ 
Ὀοϊάθῃ ϑϑίζοπ, ὙΥ1Ὲ Ὠΐου ο. 20. 

4, πελαγέσῃ; 80 ἀδ55 485 Τωᾶπᾶ 
ἄθπ ΑΠΌΙΙΟΚΚ ἄθ5 Μίβοτθ ἀδυθιοιού; 
Εἰ σ. 91. 

0. λωτόν. Ῥῖ6 πιθ ἢ] ᾽ ο θ πη, 9 ἢ η- 
. ΒΗ] θη Κῦτνμθυ ἀθν Τμοἐοβρἤδηξο 
(ΝΥ ρμαθὰ ἰού Τω1ππ861} Ὀϊοθίθπ 
ποοῖ Βϑαΐίθ σ]θῖος ἄθπὶ σοίγαϊάθ ἀθπ 
ΒΘυυ που 465 Πε]ία οἰπθ πϑἢγμαίία 
ϑροῖβθ. θαᾶσορθη ἢπαοϑύ 510} 416 Ζυνοῖίβ 
Ατὸ 465 Τιοίοβ (ἄλλα κρένεα ῥόδοισι 
ἐμφερέα, 5. ἀπέθη 10) 1οὐζέ πἰομ ὁ πη ἢν 
ἴπ Αοσυρίθπ, νγὸ] ἃθϑὺ ἰπ [παϊΐεη. 
Ἐϊπο πάρτε ΗἩδιρίατε 465 Ἰωοΐοβ οὺ- 
γυἃππὶ Ηοτυ. ο. 96 (λἀωτὸς Κυρηναῖος, 
Ὀοϑομσίθθϑη ΤΥ 177), 

9, ἐόν διῇ στρογγύλον θεζοσθης: 
νΕ]. ὁ. 08 ὁ δὲ τροχέλος εἰρηναῖόν οἵ 
ἐστί ἀπᾶ ππίεπ ὁ καρπὸς -- ὁμοιό- 
τατον. 

10. κατά 6. 806. ΞΞ βεπιᾶβϑ. γε]. 
198 τεῖχος κατὰ τὸν ᾿ϑηνέων χύ- 
κλον τὸ μέγαϑος. 

11, καὶ ταῦτα νυὶδ 416 Ζαογϑύ οὐ - 
γυϑηπίθρη. 

12. ἐν ἄλλῃ κάλυκι. ἐν ἄλλῃ 
οἷη οἰπθῃ ἃπάρθγεπ 4. ἢ. αἷ5 ἄδθπὶ 
Ἡδαρύβίεπθε! ἀ65 Οἰϑννβο δοδος, ἀΔ ΠΟΥ 
ΠΟΘΙ παραφυομ ἕνῃ, ..46Υ ἂπ (6 ϑϑὶἐθ 
Βογϑιδυνϑοιδίος. καλυξ παοὴ Ηδου- 
ομῖα8 ΒΙΘΥ τε βλάστημα ϑίεηρεϊ (αἴ5ο 
πΙομύ ἴῃ ἄρον Βεαθδαζιπο 465 αἰ. οα- 
11Χ). 

18. ἐδέην Αοουδ. 465 ΒοΖιιρ5, νυῖβ 
ΟὔοΥ 10 μέγαϑος. 

16. βύβλον, ἀϊδ6 Ῥαργτοβδίδιιας, 
Ζὰ ἄδπ Βίπϑθη σεμογὶρ τῖῦ ἀγεῖκδη- 
εἰσοῖὶ., ποθὴ ϑοπαῖε ἀπᾶ γοβδ- 
ΒΟ νυ οἰ ΓΒ ἢ π]τοἤθὶ Βαβοθθ. 816. 116- 
ἔουίθ πθῦθη ἴθγου ουννθπάππρ Ζὰ 
ΘΟΒΥΘΙ τ ίθυϊα! ἴπ ἴῃτοπ βαΐξεσεπ 
ῬγυγΖθὶπ Διο οἴπθη σοϑαπᾶθη Νδῆ- 
Ταπρϑϑιοῦ, ἩΗριροη Τὰρθ ἰδέ αἷς 
ῬΡῆδηζε ἔαϑύ ρὰπζ νϑυβοπιυνιπάθπ. 
Ὑγῖο νουθτοϊίοῦ ἀ6Υ αὰ8 ἀἴθβοῦ ΡΗδπΖα 
θογοϊίοίς ϑιοίτ σὰ βοιν ΠΟ μ6η Ααξ-" 
οἰ σμπαπ ρθη ᾿πὶ σα πΖοη Αἰίογέαπι ρ6- 
ὙΥΘΒΘΠ 56 ῖη τηι58, Ὀθννοῖδύ ἄθὺ ἴῃ εἷς 
Θυγορ δΙβοῦθη ϑρυδοῖιθπ ἄδθεγροσδη- 
ξθη8 Νάπιο Ῥαρίθτ. 
ἐπέτεον γινομένην. 816 νΥῈο ἢ 5 
ΔΠ] Δ πγ ον ἂπ ἄθη Θ ὕπερ ἔθπ, νυ οθ 
ὅθ᾽ ΝῚΙ θεῖ βεῖποπι Αὐπθῆπιοπ ἴπ 
ἅδη Νιδάθγα ησοπ 465 θεία ζυσοῖ- 
655. 
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τὰ μὲν ἄνω αὐτῆς ἀποτάμνοντες ἐς ἄλλο τι τράπουσι, τὸ ὃς 
κάτω λελειμμένον ὅσον τε ἐπὶ πῆχυν τρώγουσι καὶ πωλέουσι. 
οἱ δὲ ἂν καὶ κάρτα βούλωνται χρηστῇ τῇ βύβλῳ χρᾶσϑαι, ἐν 
κλιβάνῳ διαφανέϊ πνίξαντες οὕτω τρώγουσι. οἵ δὲ τινες αὐτῶν 
ζώουσι ἀπὸ τῶν ἰχϑύων μοῦνον, τοὺς ἐπεὰν λάβωσι καὶ ἐξέ- 
λωσι τὴν κοιλίην, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον καὶ ἔπειτεν αὔους ἐόν-- 
τας σιτέονται. 

Οἱ δὲ ἰχϑύες οἱ ἀγελαῖοι ἐν μὲν τοῖσι ποταμοῖσι οὐ μάλα 
γίνονται, τρεφόμενοι δὲ ἐν τῇσι λίμνῃσι τοιάδε ποιεῦσι" ἐπεών 
σφεας ἐσίῃ οἶστρος κυΐσκεσϑαι, ἀγεληδὸν ἐχπλώουσι ἐς ϑάλασ- 
σαν ἡγέονται δὲ οἱ ἔρσενες ἀπορραίνοντες τοῦ ϑοροῦ, αἱ δὲ 
ἑπόμεναι ἀνακάπτουσι καὶ ἐξ αὐτοῦ κυΐσκονται. ἐπεὰν δὲ 
πλήρεες γένωνται ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, ἀναπλώουσι ὀπίσω ἐς ἤϑεα 

᾿ τὰ ἑωυτῶν ἕκαστοι. ἡγέονται μέντοι γε οὐκέτι οἵ αὐτοί, ἀλλὰ 
τῶν ϑηλέων γίνεται ἡ ἡγεμονέη. ἡγεόμεναι δὲ ἀγεληδὸν ποι- 
εῦσι οἷόνπερ ἐποίευν οἱ ἔρσενες᾽ τῶν γὰρ ὠῶν ἀπορφαίνουσι 
κατ᾽ ὀλίγους τῶν κέγχρων, οὗ δὲ ἔρσενες καταπίνουσι ἑπόμενοι" 
εἰσὶ δὲ οἵ κέγχροι οὗτοι ἰχϑύες. ἐκ δὲ τῶν περιγινομένων Καὶ 
«ὴ καταπινομένων κέγχρων οἵ τρεφόμενοι ἐἰχϑύες γίνονται. οἵ 
δ᾽ ἂν αὐτῶν ἁλῶσι ἐκπλώοντες ἐς ϑάλασσαν, φαίνονται τετριμ- 
μένοι τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τῶν κεφαλέων, οἱ δ᾽ ἂν ὀπίσω ἀναπλώον- 

» 

τες. τὰ ἐπὶ δεξιὰ τετρίφαται. 
ἐχόμενοι τῆς γῆς ἐπ᾽ ἀριστερὰ καταπλώουσι ἐς ϑάλασσαν, καὶ. 
3 ῇ 9 » Ε] - 

ἀναπλῶώοντες ὀπίσω τῆς αὑτῆς 

1, ἐς ἄλλο, 4. Β. πὰ ϑερείη, ΚΙεὶ- 
ἄστη, Ῥθοοη. ᾿γδὶ. 90. 

8. καὶ κάρτα νογρ. πιϊξ χρηστῇ 
»»ἀοΠ]οαίᾶ δαπιοάιιπι Ὀγθ]ο΄.. {96 06. 
καὶ κάρτα (οἵϊ Δυοῖν καὶ τὸ κάρτα) 
5. 2. 0.11. ὙΥ16 ΕΙΟΥ ὁ. 09 Ἀπὲ. 

4. κλιβάνῳ διαφαν εὐ: 50. ἐκ 
πυρός. δ ει. ΤΥ 78 λίϑους ἐκ πυρὸς 
διαφανέας. 

ὅ. ἐξέλωσι τὴν κοιλέην 5. 4. 
ο. 80. 

93..8. ἐν μὲν τοῖσι ποταμοῖσι 
ἴῃ ἄθηῃ τ ΝΙΔΥπιθη. 

οὐ μάλα Οερθηδ. ἀλλὰ ἥκιστα: 
πη ρΘ ΚΘ τί ο. 48 οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ 
μάλιστα. 

10. ἐκπλώουσι. Τῃ ἀογ Βεάοδα- 
ἰὰπρ 5 6 ἢ νυ πὶ πὶ 6 ἢ βομεϊπί πλώειν 
ὑπα βεῖὶπθ Οομηροβίία παν μοὶ Ηδϑγ. 
ὙΟΥΖΙΚΟΙΠΙΠΘΗ. 

πάσχουσι δὲ ταῦτα διὰ τόδε" 

10 

10 

20 

[4 

ἀντέχονται, ἐγχριμπτόμενοι καὶ 

11. ϑοροῦ. γγὰ5 [ἂν εἷη ὅϑδη. ἕ 
1.9] ἤϑ'εα 5. Ζ. ὁ. 80, 
16. τῶν --- ὠῶν πᾶπρε γνοη κέγ- 

χρων 8. 
11. κατ᾽ ὀλίγους (ΞΞ κατ᾽ ἕνα 

ἕκαστον). κατά ἴπ αἰδετιθιυεῖνου Β6- 
ἀδαίιπρ. 
κέγχρος. εἰροηί, Ηϊγβοκοῦπ 

(1 195), θεάθαξες ἀδηπ ἃποῖ 16 4 685 
ΚοΥη σνοπ ἄἀον αγῦββο απὰ ΕῸΓΠπιὶ 4685 
Ἡ γβθκοσπβ; τῶν ὁῶν οἵ κέγχροι εἰπά᾿ 
αἰδο ΕἸΘΥ νὸπ ἀον αὐὔὖθδ88 οἶἰπθβ 
ἩΪΓΒΕ ΚΟΥ 5. 

20. ἐχπλώοντες αερεπβαίζ ἀνα- 
πλώοντες (21). 

28. ἐχόμενοι τῆς γῆς υπᾷ ἄντ- 
ἔχονται (ΞΞ δΔάβδοτθπί) τῆς αὖ- 
τῆς 50. γῆς (Ὁ 61}. ἀντέχεσϑαι ΒΙΘΙ 
ἵπὶ οἰ ρθη ΟΠ 6 ἢ ϑίππο, [πὰ πποῖὶσοπῦς- 
Ἰϊοθαπ 1 184 ἀρετῆς ἀντέχεσϑαι. 
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τὸ 

90 

118. 11. ΟΡ. 98--θῦ. γ7ν 

ψαύοντες ὡς μάλιστα, ἵνα δὴ μὴ ἁμάρτοιεν τῆς ὁδοῦ διὰ τὸν 
ῥόον. ἐπεὰν δὲ πληϑύεσϑαι ἄρχηται ὃ Νεῖλος, τά τὲ κοῖλα τ 

γῆς καὶ τὰ τέλματα τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν πρῶτα ἄρχεται πίμ- 
πλασϑαι διηϑέοντος τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ αὐτίκα τε 

πλέα γίνεται ταῦτα, καὶ παραχρῆμα ἰχϑύων σμικρῶν πίμπλα- 
ται πάντα. κόϑεν δὲ οἰκὸς αὐτοὺς γίνεσθαι. ἐγώ μοι δοκέω 
κατανοέειν τοῦτο᾽ τοῦ προτέρου ἔτεος ἐπεὰν ἀπολίπῃ ὁ Νεῖλος, 
οἵ ἰχϑύες οἱ ἐντεκόντες ὠὰ ἐς τὴν ἰλὺν ἅμα τῷ ἐσχάτῳ ὕδατι 
ἀπαλλάσσονται ἐπεὰν δὲ περιελϑόντος τοῦ χρόνου πάλιν 
ἐπέλϑῃ τὸ ὕδωρ, ἐκ τῶν φῶν τούτων παραυτίκα γίνονται οἵ 
ἐχϑύες. καὶ περὶ μὲν τοὺς ἰχϑῦς οὕτω ἔχει. 

᾿Δλείφατι δὲ χρέονται Ζ4ἰγυπτίων οἵ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέον- 94 
τὲς ἀπὸ τῶν σιλλικυπρίων τοῦ καρποῦ. τὸ καλέουσι μὲν 4|- 

γύπτιοι κίκι, ποιεῦσι δὲ ὧδε᾽ παρὰ τὰ χείλεα τῶν τε ποταμῶν 
καὶ τῶν λιμνέων σπείρουσι τὰ σιλλικύπρια ταῦτα, τὰ ἐν Ἕλλησι 
αὐτόματα [ἄγρια] φύεται ταῦτα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ σπειρόμενα 
καρπὸν φέρει πολλὸν μέν, δυσώδεα δέ᾽ τοῦτον ἐπεὰν συλλέ-᾿ 
ξωνται, οἵ μὲν κύψαντες ἀπιποῦσι,. οἱ δὲ καὶ φρύξαντες ἀπέ- 
ψουσι, καὶ τὸ ἀπορρέον ἀπ᾽ αὐτοῦ συγκομίζονται. ἔστι δὲ πῖον 
καὶ οὐδὲν ἔσσον τοῦ ἐλαίου τῷ λύχνῳ προσηνές, ὀδμὴν δὲ βα- 
ρέαν παρέχεται. Πρὸς δὲ τοὺς κώνωπας ἀφϑόνους ἐόντας τάδε95. 

Χ Δ 70 - 

σφί ἐστι μεμηχανημένα. τοὺς μὲν τὰ ἀνὼ τῶν ἕλέων οἰκέοντας 

1. ἕνα -- μὴ ἁμάρτοιεν. Βε- 5. 6. 923 οἵ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἕλεσι κατ- 
δομίθ ἀθπ Μίοάμ5. δὺ ἴπ ΕἾπα]- οὐκημένοι. 
βἄΐζθῃ πδοῦ δἰποπὶ ῬυΆΘβθπ5 ΒΘ ἢ 56 - [1Ἃ8, ἴθεθει αἴθ ϑίθαπρ ἄθθ νὸπ 
ἔθπε Ορίεαςιν ἥπάθδί βοὴ Ζιαννγοῖίϊθη καρποῦ ΔΌμδηρίρσοη Οαποίϊνβ σελ- 
Ῥεῖ ἕνα ἃπ ϑ'ίθιθπ, νγὸ ννῖθ πῖου ἀθσ λικυπρίων 5. Ζ. ο. ἴ. 
ΘΟ βύθιον ἀἴἰθ Αὐδιοπ πὰν ἃ5 14. ποταμῶν 5. Ζ. ο. 985 Απξ, 
εἶπον οὴ ἴπ πὶ ἃ ἢ δ ποι Θπ 6 θ6- Τ1ῦ, σιλλικύπρια. θεν Ναπιβ 501} 
φρο πού. οηδύδη θη βϑὶπ 815 σέσελι (δο, ̓ ῖθϑϑ 

ἀϊς ΡἤδηζΖο ἱπ Αὐκδαϊθη) παπᾶ κύπρια, 
4ἃ 516 πὸ} δ Κυρτοβ νυν αοῖ5. ΝΌΟΝ 
Βοαίθ ἥπάθί β᾽οἢ ἀΐθβθὶθα ἴπ ΟΡου- 
πα Ὁπίον- Αθρυρίορη (υἱοῖπα5. οοπι- 
τη 1 Π15}. 

4. καὶ αὐτίκα τὲ πλέα γίνε- 
ται -- παὶ παραχο. -- πίμπλα- 
ται πάντα. Βεϊοτάπιιπρ 5ίαίέ ἀθὺ 
Ἰοσίβοι συἱοπίρουθη Ππἰογογάπιηρ. 
9016. ἀππιῖζίοθατο Ααἰοϊπαπαθυίο! σα 16. γα]. 
Ῥοῖάθν Εγοϊσηΐθδα νυν ἀστοῖ ἀϊθ ΥΠΠ δεν} ἀδιδν ταῦ: δῖ: 
Οοοταϊπαύϊοπ Ὀοϊάον ϑϑύζθο ἀπβομδα- Ὁ ΠΕ ΙΔΝΙ ἀνε τα τ ΣᾺ ,δόδα. 
Ἰΐομου αὐυδροάγποκίος, 5. Ζ. 161 ἀπ “855 ἄγρια Θἰοεϑοπὶ Ζὰ αὐτόματα, τ καρρς ΝΣ : Σ ΒΟ οίηῦ ἀπζυνθ [6] Πα ι. 
ἄρον ἀϊα λέξις εἰρομένη ἘΠη]. 8. 0. 18, οἵ μὲν κόψαντες: ἈΠ] οοπ- 

Ἵ. κατανοέειν τοῦτο ἴἋο]- {τὰ (σταπα) δχρυϊπιαπί, δἰϊὶ ἔγιοία 
884 65. Θχοοαιπιηῦ 501}. ἀξ οἰδαπιὶ Ῥτοᾷοαύ. 
ἀπολίπῃ 5. 19, ΟδοροπβαὺΖ 9ῦ. 295. τοὺς μὲν τὰ ἄνω τ. 

ἐπέλϑῃ. ἑλέων “οἰκέοντας γρ]. ο.. 92 οἵ 
ἢ ἢ κατύπερϑε τῶν ξλ, οἴπι. 

Α [κι 

94. 12. οἵ περὶ τὰ ἕλεα οἶκ. τῶν ἕλέων Βᾶπρέ πὰὺν τοῦ ἄνω 



δ Άλο 

πθ ἨΗἨΕΗΟΡΟΤῚ 

οἱ πύργοι ὠφελέουσι, ἐς τοὺς ἀναβαίνοντες κοιμέονται᾽ οἵ γὼρ 
κώνωπες ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἷοί τέ εἰσι ὑψοῦ πέτεσϑαι. τοῖσι 
δὲ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέουσι τάδε ἀντὶ τῶν πύργων ἄλλα μεμηχώ- 
νηται᾿ πᾶς ἀνὴρ αὐτῶν ἀμφίβληστρον κέκτηται, τῶ τῆς μὲν 
ἡμέρης ἰχϑῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύκτα τάδε αὐτῷ χρᾶται᾽ ἐν τῇ ὃ 
ἀναπαύεται κοίτῃ, περὶ ταύτην ἵστησι τὸ ἀμφίβληστρον, καὶ 

ἐπειτὲν ἐνδὺς ὑπ᾿ αὐτῷ κατεύδει. οἵ δὲ κώνωπες, ἣν μὲν ἐν 
ἱματέῳ ἐνειλιξάμενος εὕδῃ ἢ σινδόνι, διὰ τούτων δάκνουσι" 
διὰ δὲ τοῦ δικτύου οὐδὲ πειρέονται ἀρχήν. 

Τὰ δὲ δὴ πλοῖα σφι, τοῖσι φορτηγέουσι, ἐστὶ ἐκ τῆς ἀκάν-- 
ϑης ποιξύμενα, τῆς ἡ μορφὴ μέν ἐστι ὁμοιοτάτη τῷ Κυρηναίῳ 
λωτῷ, τὸ δὲ δάκρυον κόμμι ἐστί᾽ ἐκ ταύτης ὧν τῆς ἀκάνϑης 
κοψάμενοι ξύλα ὃ ὅσον τὲ διπήχεα πλινϑηδὸν συντιϑεῖσι. ναυ- 
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πηγεόμενοι τρύπον τοιόνδε᾽ 
κροὺς περιείρουσι τὰ διπήχεα 

περὶ γόμφους πυκνοὺς καὶ μρ- 

ξυλα᾽ ἐπεὰν δὲ τρόπῳ τούτῳ 
ναυπηγήσωνται., ζυγὰ ἐπιπολῆς τείνουσι αὐτῶν. νομεῦσι δὲ 

Ὁ: Πἰἴθηθα 6ὁ5. νὸπ τὰ ἄνω ἃ, 80 
υυῦγαθ Ἃ6Υ ϑ΄ίηπ οἷπ Ἀπάθυου βοίη. 
θυ πδοιδίθ ΤῈ] 465 Ἠδυβο5 Παίίθ 
ΤασἤοΥπι. 
ἤν τῆ 5 πὸ ἡμέρης ἰπίεγαϊι, ἀθ 6. 

τὴν νύμτα ῬΘΙ ποοίθιῃ ([οίαιι), 

ὅ. τάδε -- χρᾶται Θθ6πη80 ὁ. 108 
τάδε ἐχρήσατο. ὙΥΪΘ ἀϊα Ξαδρδίαπίϊ- 
νἱογίθη Ναυίγα ἀογ Αα]θούνα πὶ Αο- 
ο5. οὔ᾽ βέα(ι 465. Αἀνθυθβ σθῦγδπομί 
νυογάθῃ (Ζ. Β. δεινὰ ὑβρέξειν), 80 
πάρη β᾽οἷν ἀπο 416 δι θϑία πύϊνιουίθη 
Νιεαίχα ἄθυ Ῥγοποιμὶ πδ]δα͵θοίϊνα ἱπὶ 
Ασουβ. 'π Δάνθγθι οὺ Βεάἀθαϊαπρ 
(τάδε --Ξ- οὕτω); 50 διοῖ πάντα χρέο 
1.155. 6], ο. 80 ἀπέ. 

9. οὐδὲ -- ἀρχήν Θθθπδο 1 198 
Οἴου. »ΡΤΌΡΥΙΘ ποιμηῖύϊο αα1ά 6πι. 
Οὐδ νθῦὸ ὑϑὶ πθ ἰπιϊατη αὐϊάθπι Βέ, 
6ἃ ΟΠ πῖπο ποη δύ, πἶπο: ΠΘ ὁ πὶ ΠΙΠῸ 
ααϊάοιι“. 

96. 10. τοῖσι φορτηγέουσι 
ϑ 0 γνϑὶοθθη δἰ Τμαϑίθῃ [ουίβομαῖ- 
ἴβη“Κ, ἱπὶ Θδρθηβαίζ Ζιὶ ἄθη [τ ἀἷθ 
Ἐουβομαῖιπο νὸν Ῥουβοη θη θ6- 
5Ππηπηΐθη ἘΔΠΡΖΘαρΘΠ, 
ἀκάνθης. ϑούνῖθδ δὶ ὙΟΓΡΊΙ. 

Ἄρη. Π ἬΝ νΑρδπίμοβ ἈΓΡΟΥ͂ οϑύ ἴπ 
ἈΑδρυρίο ΞΟΠΙΡΘΙ ἔγοπάθηβ. αὖ οἰϊνὰἃ 
οὐ ἰδῦγιβ: δ δοδηΐθο5. ἀϊοία, αὐΐᾶ 
ΒΡ1Πῖβ ρ΄θπᾶ οοίςύ. ΕἸπαθὶ βἴοῃ. πθαΐο 

ποοῖ βϑῦνγ ἢδαῆσ οΡΘγμ 4} ἄοὺ Κα- 
ἰαγγακίθη. 

11. Κυρηναέίῳ λωτῷ 5. 2. ο. 93 
5. 185,06. ὕθεθον ἀΐθβεπ Βαιπα (ἈΠα- 
πιπὰβ Ἰοΐαβ 1ιἴππ. 7 ἀπά 5οῖπο ΒὙποιξ 
γ6]. ΓΝ 117. 16 Ἰμοϊορπαρθη Παίίεπ 
σοπ ἴππὶ Ἰἤγοη Νιηθη. 

18. ὅσον τξ ἴετγα. 
διπήχεα τ]. 18. 99. 
πλινἅ. συντιϑεῖσι. 816 ΞοΒῖοἢ- 

ἰοΐθῃ 56 580 διζεϊπαπᾶθγ., υνῖθ πη ἢ 
Ῥδοιχίοσ οὶ ἀθϑὺ οἰπαπάθυ Ζὶὶ βοιϊοῖι- 
ἴδῃ ρῥῇοσίε (5. ἀπίεθΠ). 

14. περὶ γόμφους -- περιεί- 
ρουσι. 816 νϑυθαπάθῃ 850 ἱπη 6 Υ 76 
2 ΒαΙΚκθη πα Ζννᾶγ 50. 4855 16 ἀδγὺ ἀου- 
56 ]|06η 8π βοίπθη βεϊάρῃ πάρη παϊΐ 
οἴποπὶ πάρῃ, ἀθν ἀαυῖθου οὐδὺ ἀὰγ- 
ππίρυ σοϊορί βοῖη Κοππίθ, ἀπσοὴ εἷ- 
Πθη ἔδβύ οἰπροῦ ρίθη Ἰδπρθπ (πυκνὸς 
καὶ μακρός) Ῥῇοοκ νουραπάθη ννδγ. 
Ηδίίζοθη δἷθ οἷπθ σοπῆίροπαάρ Απζδβὶ 
γοη 80  οἤθη δι ἄϊθβο ΥΥ̓ οἶδα υθυθὰη- 
ἄθποη Βδίκθη πουροβίθ "δ, 5ὸ ἰοσίθη 
516. α΄ θβθῖθοπ ποῖ Ατί νὸπ Ζίοσοϊπ 
(πλινϑηδόν) πϑῦθϑθπ οἰπαπάθὺ (συντι- 
ἁγεῖσι) ἀπά ἔϊρίοπ ἀδππ ἀϊο Ἐδίμθη 
ἀγχοῦ ἀδυᾶθον ροϊορσίς Θαθυθα Κα 
(ζυγα) ἴοϑέ Ζυβαπιπιθῃ, 

106. νομεῦσι δὲ οὐδὲν χ9. Ἐ5 
ὙΥΆΥΘΗ αἶδο ΕἸδββο: 5. 1 194 ἐπεὰν 
νομέας ἰτέης ταμόμενοι ποιήσωνται. 
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118. 1. ΟΑΡ, 96--Ο7. Υ: 

" ’ὔ με - 

οὐδὲν χρέονται᾽ ἔσωϑεν δὲ τὰς ἁρμονίας ἐν ὧν ἐπάκτωσαν τῇ 
βύβλῳ. πηδάλιον δὲ ἕν ποιεῦνται, καὶ τοῦτο διὰ τῆς τρόπιος 
διαβυνέεται. ἱστῷ δὲ ἀκανϑίνῳ χρέονται, ἱστίοισι δὲ βυβλί- 
νοισι. ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ δύναται πλώειν, 

ὕ ἣν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχῃ, ἐκ γῆς δὲ παρέλκεται, κατὰ δόον 
δὲ κομέξεται ὧδε᾽ ἔστι ἐκ μυρίκης πεποιημένη ϑύρη, κατερραμ- 

Ἁ ΄ , , 

μένη ῥίπει καλάμων, καὶ λέϑος τετρημένος διτάλαντος μάλιστά 
κῃ σταϑμόν. τούτων τὴν μὲν ϑύρην δεδεμένην κάλῳ ἔμπροσϑε 
τοῦ πλοίου ἀπίει ἐπιφέρεσϑαι, τὸν δὲ λέϑον ἄλλῳ κάλῳ ὄὕπισϑε. 
ς Α ᾿ , τω ἢ ᾽ , , , νι δ, 

10 ἡ μὲν δὴ ϑύυρὴ τοῦ ῥοου ἐμπέπτοντος χωρξει ταχέως, καὶ ἕλκει 

τὴν βᾶριν (τοῦτο γὰρ δὴ οὔνομα ἐστι τοῖσι πλοίοισι τούτοισι), 
ὁ δὲ λέϑος ὄπισϑε ἐπελκόμενος καὶ ἐὼν ἐν βυσσῶ κατιϑύνει 

᾿ Γ 2 Ἷ ν » 5: Λ φ- ω 4 ΠΡᾺ τον πλοον. ἔστι δὲ ὅφι τὰ πλοῖα ταῦτα πληϑεὶῖ πολλα, καὶ ἀγει 
ἔνια πολλὰς χιλιάδας ταλάντων. 

᾿ἘἘπεὰν δὲ ἐπέλϑῃ ὃ Νεῖλος τὴν χώρην, αἷ πόλιες μοῦναι 91 
, ιν ’ , , 2 , » ᾽ - 

φαένονται ὑπερέχουσαι. μαλιστα πῃ ἐμφερξες τῇσι ἐν τῷ «Α{ἰ- 
, ἢ :] , 

γαίῳ ποντῷ πα σς, τὰ μὲν γε 0 πμ0}: τῆς Αϊγυπτου πέλαγος 

γίνεται. αἵ δὲ πόλιες μοῦναι ὑπερέχουσι. πορϑμεύυονται ὧν. 
»Ὕ , Ἁ - -» 3 ᾿] 

ἐπεὰν τοῦτο γένηται, οὐκέτι κατὰ τὰ ῥέεϑρα τοῦ ποταμοῦ, ἀλλὰ 
20 διὰ μέσου τοὺ πεδίου. ἐς μέν γε Μέμφιν ἐκ ΝΝαυκράτιος ἀνα- 

ς ς ἢ ἢ 
πλώοντι παρ αὐτὰς τὰς πυραμίδας γίνεται ὃ πλόος᾿ ἔστι δὲ οὐκ 

1. ἁρμονίας ἀϊε ΕἸασοη Ζυνβοῃ6π 
ἄδθῃ σϑὶ πθηννοῖβ ποῦθη οἰπδπάρυ σο- 
ἰερσίοπ ΒδΙΚθη. 

ἐν ὧν ἐπάκτωσαν 5. 2. ο. 89. ἃ. 
1194. 

2. βύβλῳ ἄεπι ο. 96 ουνυβῃπίθπ 
πηδάλιον δὲ ἕν. Θον πη 10 ἢ 

πιαϊίθπ ἀϊθ οι ῆο 2 Θἰθαθυσα θυ, 
αἴθ ἀστοῖς οἷπ ΘΌρυποὶΖς νουρθαπάρπ 
ὙΥΔΓΘΠ ππᾶὰ δαΐ ἀἴεθε εἶδα ἀοο ἢ 
σοῦ οἴπϑιι Νίαππο γϑρίοσί νυθυάθῃ 
Κοππίβη. 

4. ἀνὰ μὲν τὸν ποτ. 
κατὰ ῥὅόον δέ. 

ὅ. λαμπρός, υὐϑρτάπρ! ἢ νοπ 
Τομῦ ἀπ ΟἸδηΖ ροβαρύ, υυἱγὰ δυΐ 
81165 ἀθογίγαρθπ, νγὰβ δἴπθη 8 π| 1 οἤ θα 
ἘΠπάσαοκ δαῇ αἴθ δῖππο τπδοῃύ ννῖθ 
ἀα5 Τοῦ: 50 δυῦ ἄθπ 50}411}: ἢ 61]- 
ἰπεπά, δαί, ὑπάᾷ δυῇ ἄδθη ΥΥ πα 
ἔγιβοῖ, Κα εὶς ἃ πνν ΘΠ 6 πα. 
ἐπέχῃ; ἱπίταπβ. οδεϊπθαΐ, δημᾶ!. 
0. ϑ'ύρη οἷπο Ταΐεὶ, ἀϊθ δι Βγού- 

ὕθγπ ἴῃ ἰδ προ] θπὴ ὙΊΘγθοὶς Ζαβδπι- 
τποησοίαρ ἰδ, 
μάλιστά κῃ 5. 2. οἰ, 84. 

αεσοπβ. 

8, σταϑιμόν Αοο. ἀε5 ΒεΖιιρβ. 
9, ἀπέει ποι ἀθν ΘΟΒΙοτ; 

5.2. 6. 41 θύσῃ. 
ἐπιφέρεσϑιαι ἱπῆπ. εροχεσοίϊ- 

οα5: 5. Ζ. Ο, 88. 
10. χωρέει ταχέως. καὶ ἕλκει 

τ. β. ὙΥδμγοπα ἀπγοῖ ἀϊθ6 ἐγβ π]1- 
ὁ Ηϊγάβ νυῖβ 65 βομοϊπύ αἴθ ΒΘ ῃπο}- 
᾿σκοῖῦ 465 ΕΔηγζθαρθο δυμδ ἢ νγατγάθ, 
Ὀονυϊγκίβ ἀθὺ οἴπθπι πϑοιβο ] ρρθη- 
ἄθπ ΑΠΚΟΥ ο]οίσμοπᾶς ϑέθὶπ, (885 
485 ΕἾο055 βίείβ ἀἰθβ σεγδάθ Εἰοβέπησ 
ῬΘΙ ΘΒ1ο "0 απ ἴπὶ (οἰ βέθη ΕΒ νυ Ἀ556Υ 
ὈΠ16Ό. 

11, βᾶριν. Ναοῖ Βγαρβοῦ ἔτ 
Β0ΠῸΠ ἰπ ἄθη Τοχίθη ἀοὺ 18. θυ παϑίϊε 
ἄἀὰ5 ΝΠ ΓΔπβρου(βο ΠἘ ἀθη Ναπιθη 
Βθατῖ. 

18. πλήϑεὶ πολλά εθδϑηβο ΠῚ 
107. 5. Ζ. ο. 14 Απῇ. 

97. 20. Ναυκράτιος. ὕθεθεΣ 
Νιυογδίϊβ νϑ]. ο. 178. 

91. παρ᾽ αὖτ. παρά πατί ἃπ ἄξπ 
Ῥυγᾶπι. νου εὶ. Οεπιοῖϊπί οἰπὰ ἀϊα 
Ῥυγδπιάθη νου Οἰζοὶι; νοὶ], ἄδθογ ἀϊ6- 
56 Ιθβη ο, 194. 



98 καλεομένην. 

{8 

τ 3 ᾿ . 5 Ἃ »" 
οὗτος. ἀλλὰ παρὰ τὸ οξυ τοῦ 

ἨΒΕΚΟΒΟΤῚ 

Δέλτα καὶ παρὰ Κερκάσωρον 
πόλιν᾽ ἐς δὲ Ναύκρατιν ἀπὸ ϑαλάσσης καὶ Κανώβου διὰ πε- 

δίου πλώων ἥξεις κατ᾽ ᾿ἀνϑυλλᾶν τε πόλιν καὶ τὴν ̓ ἀρχάνδρου 
Τούτων δὲ ἡ μὲν ἄνϑυλλα ἐοῦσα λογίμη πόλις 

ἐς ὑποδήματα ἐξαίρετος δίδοται τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος 41- 
γύπτου τῇ γυναικί. τοῦτο δὲ γίνεται ἐξ ὅσου ὑπὸ Πέρσῃσί ἐστι 
“Αἴγυπτος. ἡ δὲ ἑτέρη πόλις δοκέει μοι τὸ οὔνομα ἔχευν ἀπὸ τοῦ 
“αναοῦ γαμβροῦ, ᾿Αρχάνδρου τοῦ Φϑίώου τοῦ ̓“χαιοῦ᾽ καλέεται 
γὰρ δὴ ᾿Δρχάνδρου πόλις. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἄλλος τις ᾿ἄρχανδρος. 
οὐ μέντοι γε Αἰγύπτιον τὸ οὔνομα. 

ΜΕΧΡΙ μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ ἱστορίη 
ταῦτα λέγουσά ἐστι. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε Αἰγυπτίους ἔρχομαι λό- 
γους ἐρέων, κατὰ ἤκουον προσέσται δὲ αὐτοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς 
ὄψιος. 

᾿ » ᾿ » 

Τὸν Μῆνα τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου οἵ 

ἱρέες ἔλεγον τοῦτο μὲν ἀπογεφυρῶσαι τὴν Μέμφιν. τὸν γὰρ 

1. οὗτος 56. ὁ πλόος (ἅ. ᾿ι. ἀετ 
τ ρσοΙπι 5ϑῖσα ὕΥερ) οὐκ ἔστι οὗ- 
τος. 

τὸ ὀξύ -- ἡ κορυφή 5. ο. 10. 
Κερκάσωρος, 5. 6. 17 δα ἄδιηῃ 

δε] οῆθη ἴον ἀθ5. ΝῚ! ἂπὶ ἀπίαπρ 
465 θεϊία. Ναυογαίῖβ, Καποραβ, ἀπ- 
ΤΠ γ}18, ΑΥομ δ ΠΤ ΟΡΟ 15. ΠΠΘροη βϑιηί- 
Ἰιοῖ. πού νυνὶ νοη ἄ6ὺ Καποθίβομθη 
ΝΗ πάϊπρ οπυουπί. 

98. ὅ. ἐς ὑποδήματα. ΨΕΙ. 
Χεη. ἀπδρ. 14,9 αἵ δὲ κῶμαι Πα- 
ρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέ- 
ναι. Ἐπ Δῃπηίθπ αἴθ ϑαίγαρθπ ἀδὺ 
Ῥδυβίβομθη Κῦπῖρε α16 ϑ10{6 ἀΘγβθθθ πη 
ποῖ, ἴῆσοη Οδίίζίππεπ [γ᾿ 1646 η 
61] ᾿ἴῃγ 65 ΘομιηοΚο5. αἴθ ΕΠπκαπίίο 
Βοϑυϊπιηίευ ϑίδαίθ ἀπά. σααροπάθη 
δυδΖιδοίζΖθη. 

τοῦ ᾿αἰεὶ βασιλ. να]. 1198 ὁ 
αἰεὶ βασιλεύς ἄε᾽ 6 ἀδδππα ῖθο 
ΚῦπΙρ. βασιλεύειν ἴδ. γοη ἄθη 88- 
τάρϑη ρσοβαρσύ, ἀἶθ ἀθπηπδοἢ ἃΪ5 οἷπο 
Ατί 56 μουβ ΟΠ Υ ουβομθίποπ. 

8. ἀρχάνδρου. Νδο! ἃπάρθγθη 
ΒΟΠΥΙ βίου πὶ νὰν τσοῖ. πιοιύ οἷῃ 
ἘπΚοὶ ἀ65. Αομαθιβ νοη ἄθββθη 50 ἢ 
ῬΒίῃῖοβ, βοπάθτη ϑοθπη 65. Αοδθιβ 
Βα δύ, 

9. εἴη δ᾽ ἄν. ϑ6ῃν πᾶπθρ υυἱγὰ 
θεοὶ δου. ἀστὸν ἄθη Ορέ. 465 ΡΥΔ65. 
πὶ ἄν εἶπε νεογπιαίαπρ οὐ. οἷη ὕτ- 
{61} ρου, οίννδϑ Υ ούσ ἃ ἢ σ.6 Π68 8118- 

σαβρυόομθη. Υ8]. 1 2 εἴησαν δ᾽ ἂν 
Κρῆτες ..65 πιῦροη ννοὶ Καϑίευ σϑυνε- 
856Πη βοῖη“ς. Ερϑθηβο Υ 49. ΥἹ1[ 180. 

10. οὐ μέντοι γε. Καὶ. ἀδρορϑθῃ 
ς. 68. 81. 88. 151. 80. Τῃ 8116 ῃ Βῖθυ 
δαῖρο  πσέθπ ϑ.6! 6 ὴ. ̓ἰδύ. γε νοπ μέν- 
τοι ἀστοῖ οἷπ ὙΥοσί (τπμοῖδέ ἄθη ἀὐ- 
{61} σοίγεηπί, 

99. Θσεοβοβίομίο Αορυρίθπβ. 

10 

- 
15 

Μ 6 π 65 δγβίου. Κοπὶρ νοὸη ἀεσυρ- 
ἴδῃ. 

11, ὄψις Κοπηΐηϊβ ἃι5. Αμβοῆδα- 
απο, ἱστορέη Καεππηίπὶ5 ἂὰ5 Εστκαη- 
ἀϊσαπρ, γνώμη εἶσπο Μεϊπαπρ. 

19. ἔρχομαι --- ἐρέων 5. Ζ. ο. 11. 
18. κατα ἴοπ, [ἂν χαϑ᾽ ἅ ρῥτοαΐί, 

γρ]. κατάπερ --Ξ καϑάπερ ο. 110. 
14. Μοπεβ, αὐ παθυ νοη Δθιρ 5, 

οὐβίου Κῦηῖρ 465 συρί. Ἀφίοῃδ; 5. Ζ. 
ο. 4. 

15. ἵρέες νυνδῃυβομοιη οι ἀϊα νοη 
ΜΘρΡἢΪ5: 5. Ζ. ὁ. ὃ. 

τοῦτο μέν νυνἱοάογδαρθποιμμηθ ἢ 
ἔο]ο. 5. 10. ἃπὶ Ομ] 55. ἀ65. Οδρ. 
Θηβρυϊοιμί τοῦτο δέ. 
ἀπογεφυρῶσαι, ΕΓ Βιᾶδε 

ΜΙ ΘηρΡἶβ., ἃ. ἢ. ἄθη Ῥ]αΐζ, δυῖ ἀθπὶ 
βρᾶξον ΜΙ θπιρ ἶβ ουθαιῦ τυ ογάθη 50}}- 
(6, ἃρροάδιππιί, ἀ. ἰ. ἀστοῖι οἴπθη 
Ῥάᾶπιπὶ (γέφυρα -ξΞ ἃρρθγ) ψοῦ ἄδθπ 
16 υβο νυ δα παι προπ 65. ΝῚ ρο- 
Βο  ὑχύ, 



118. 11. ὍΑΡ. 98---100, 19 

᾿ ΄ ΠΥ, ο Ἁ 3 Π 7 " ’ 
ποταμὸν πάντα ῥξειν παρὰ τὸ οὐρος τὸ ψάμμινον προς “ιβυης, 

» ᾿] " 

τὸν δὲ Μῆνα ἄνωϑεν, ὅσον τὲ ἑκατὸν σταδίους ἀπὸ Μέμφιος, 

10 

Ὁ 5) 

τὸν πρὸς μεσαμβρίης ἀγκῶνα προσχεσαντα τὸ μὲν ἀρχαῖον 
ῥέεϑρον ἀποξηρᾶναι. τὸν δὲ ποταμὸν ὀχετεῦσαι τὸ μέσον τῶν 
οὐρέων ῥέειν. ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ Περσέων ὁ ἀγκὼν οὗτος τοῦ 
Νείλου, ὃς ἀπεργμένος ῥέει, ἐν φυλακῇσι μεγάλῃσι ἔχεται, 

φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν ἔτος. εἰ γὰρ ἐθελήσει ῥήξας ὑπερβῆναι 
ὁ ποταμὸς ταύτῃ: κίνδυνος πάσῃ Μέμφι κατακλυσϑῆναί ἐστι. 
ὡς δὲ τῷ “Μῆνι τούτῳ τῷ πρώτῳ γενομένῳ βασιλέϊ χέρσον γεῖ 

γονέναι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύ- 
την, ἥτις νῦν Μέμφις καλέεται" ἔστι γὰρ καὶ ἡ Μέμφις ἐν τῷ 

στεινῷ τῆς Αἰγύπτου" ἔξωϑεν δὲ αὐτῆς περιορύξαι λίμνην ἐκ 
τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς ἑσπέρην (τὸ γὰρ πρὸς 
τὴν ἠῶ αὐτὸς ὁ Νεῖλος ἀπέργει). τοῦτο δὲ τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἵρὸν 
ἱδρύσασϑαι ἐν αὐτῇ. ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιαπηγητότατον. Μετὰ 
ὃὲ τοῦτον κατέλεγον οἵ ἵρέες ἐκ βίβλου ἄλλων βασιλέων τριη- 

, ΄ 3 ΄, 

κοσέων τε καὶ τριήκοντα οὐνόματα. 

1. παρὰ τὸ οὖρος τὸ ψάμ. 5. 
Ζ. Ὁ, 8. 

{Π6 06 πρῦς 6. δϑπού, 5. Ζ. 6. 8, 
ὃ. ὅσον τε ἴεγο; νυῖϑ σ. 78. 90. 
ὃ. τὸν--προσχώσαντα 3,π80}}- 

᾿ ἄθπι ΘΓ αἴθ (γοπ ΔοιμρἾθ5 ἃπ5 οὐχί 
ψουῃδπάθπ6) 5] Ππο6 ΑΘΟϊθσιιπρ' 465 
ΝΒ (πα οὴ Οϑίθπ) μουρϑβϑίθ! !ὺ (ἀστοῖ 
Απβομέαπο νὸν διηπηθη., 850 
προσχώσ. [αοἰϊυϊν)“. ὙΥΔμγοπᾶ ἀοΥ 
ΝῊ ἔρον πατῦ ἀπ ἄθπι ΠΌυβο, σα πά- 
σοῦῖσρο πδὸῖ Νογάθῃ ζΖιι 088, 
ἀδταιηίθ ἴῃ πὶ Νίθποο πδοῖ Οβίθη Ζὰ 
Ὁ. πὶ Ζνυῖβοθθπ ἴῃ πὶ ππαὰ ἀδὺ νυοϑύ- 
οῆθη Καβίθ οἴπθη διπὶ [ἢν βοὶπθ 
πθὰθ ϑΘἰδαύ σὰ. σοννυΐπποη. Ὀΐθθα ἀπ- 
8886 νυἱἱγὰ ἀστοί πϑιιθυα ἢ βθπαθ θ8- 
βίδυϊού, 

ὅ. οὐρ ἕων 5. ο. 8. 
ῥέειν. ἄθεον ἄθη [πῇπ. 5. Ζ. ο. 88 

ἅποφ ἔρεσϑαι. 
ὁ ἀγκὼν οὗτος 4150 ἄδ5 ποθι. 

ΝΙΙΒοίυ. 
6. ἀπεργμένος 580. γεφύραις νοη 

βϑίπϑιὴ αἰέθη Βοίίο. 
ἴ. εἰγὰρ ἐθελήσει β2. Ζ. 1 60..14: 

᾿ ῥήξας 850. τὰ χώματα. 
8, Μέμφις ΒΙοτορΊυρι. Μεποῖνο, 

Μεππαῇ -ς., Αὐὐοη αἰ ἀου Θαΐοπο, 
ἰὰρ δὰ ἀθπὶ ᾿ἴπ κοι {Π{8᾿ ἀθ65 ΕἼ πθ568, 
Ὑγ0 5'οι. Ἰοίχε ποοῖῖ Ἀπίποη θεοὶ ἄθη 

ἐν τοσαύτῃσι δὲ γενεῆσι 

Ῥονίεσ πη δ γα θην ἀπ ΜΟΠαιπηδπ 
ἤπάοη. 

9. ὡς -- γεγονέναι 5. 2. 6. θ4 
εἰ -- εἶναι. 

10. τοῦτο ἕν 5. γοΥ. 5. 1ὅ. 
κτίσαι εὐ. ἔλεγον ἴ ἱρέες. 
11. ἔστι γὰρ -- Αἰγύπτου. Ὁ16- 

86 Ὑγοτίβ βοῃϑίπθῃ οδἷπ ΕΣ Πβοθθ5 6} ἢ 
Ζὰ 561η, 

τὸ στεινὸν -- Αἰγύπτου γτϑῖ. 
ς: 8. 

14. τοῦτο δέ; 5. τοῦ. 5. 1 ἅ. 
δῖον 10. 
Ἡφαίστου τὸ ἔρόν 5. Ζ: δ ΘΝ 
1ὅ. ἐν αὐτῇ πᾶπι!. Πέμφι. 
100. ΝιίξοκΚτνὶβ. 
10. ἐκ βίβλου. Θεπιεὶπί 5ἰπα ἀἷδ8 

ἀαγοῖ αἷς πἰἰογαυίθομς Τ᾽ δεῖρ Κοὶς ἀον 
Ῥυϊοβίθυ Ζιιβαπιηθηροβίθ]έθη Καπῖρο- 
ΔΗ ΠΑ ΘΠ, ἴῃ νυθίομοπ ἀἴθ Νδιμθπ (6ὺ 
Κῦπιρα ᾿απᾶ Θυπαβίϊθπ, ἴῃγο Β6- 
δἰουαπρβάδιου ἀπὰ αἰθ υυἱομεϊσ πίοι 
Βιδίου βοῖθη ΕΓ 556 ΚαὶΖ Ζαβδιι- 
πιθηροίαβδύ ννᾶσθη. Εἶπ υὑταϊΐθ, 
Αθ6ὺ πηροοτα ποίβ ῬΑρυτοβτο 6 416- 
565 [πη8]5 θεῇπαρέ βιοῦν ἱπὶ Τ᾽ αἵ πο Υ 
Μαβθατπι, 

17. ἐν τοσαύτῃσι -- γεν. ο. 149 
γτϑοςποί ον. 8 γενεαΐ δὰ 100 14 τ. 
Νδοῖι ἄθῃ {Ππίϑυδιοθ απσθπ νὸπ μορ- 
δι δυνυθῖδί βοὴ αἷθ ἀπρᾶθα ἀδὺ 



ΘΟ Νὰ, τὰ, 
: 

80 ἨΕΒΕΟΡΟΤΙ 

ἀνθρώπων ὀκτωκαίδεκα μὲν ἰϑίοπες ἦσαν, μία δὲ γυνὴ ἐπι- 
χωρίη, οἱ δὲ ἄλλοι ἄνδρες Αἰγύπτιοι. τῇ δὲ γυναικὶ οὔνομα ἦν, 
ἥτις ἐβασίλευσε, τόπερ τῇ Βαβυλωνίῃ, Νέτωκρις. τὴν ἔλε- 
γον τιμωρέουσαν ἀδελφεῷ, τὸν Αἰγύπτιοι βασιλεύοντα σφέων 
ἀπέχτειναν, ἀποκτείναντες δὲ οὕτω ἐκείνῃ ἀπέδοσαν τὴν βασι- ὃ 
ληέην, τούτῳ τιμωρέουσαν πολλοὺς Αἰγυπτίων διαφϑεῖραι 
δόλῳ. ποιησαμένην γάρ μιν οἴκημα περίμηκες ὑπόγαιον και- 
νοῦν τῷ λόγῳ, νόῳ δὲ ἄλλα μηχανᾶσϑαι᾽ καλέσασαν [δέ! μιν 
«Αἰγυπτίων τοὺς μάλιστα μεταιτίους τοῦ φόνου ἤδεε, πολλοὺς 
ἱστιᾶν, δαινυμένοισι δὲ ἐπεῖναι τὸν ποταμὸν δ αὐλῶνος κρυ- 
πτοῦ μεγάλου. ταύτης μὲν πέρι τοσαῦτα ἔλεγον, πλὴν ὅτι 
αὐτήν μὰν, ὡς τοῦτο ἐξέργαστο, ῥίψαι ἐς οἴκημα σποδοῦ πλέον, 
ὅκως ἀτιμώρητος γένηται. Τῶν δὲ ἄλλων βασιλέων. οὐ γὰρ 

ἔλεγον οὐδεμίαν ἔργων ἀπόδεξιν, κατ᾽ οὐδὲν εἶναι λαμπρότη- 

τος, πλὴν ἑνὸς τοῦ ἐσχάτου αὐτῶν Μοέριος. τοῦτον δὲ ἀπο- 
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1016 

Ῥυϊθβδίευ θδὶ Ηβθυ. δ]5 τἱομίϊσ. Τύθθου 
ἀ16 θαυ ]οπ. ΝΊΓΟ ΚαῚβ ν 6]. 1 185. 

4. τιμωρέουσαν ἀδελ φεῷ. 
τιμωρέειν εἷρ. Ἰοπμδπάσθιη 56 ῖπ6 
ἘΞ τα ὑγᾶγθπ. Βεῖὶ ἄθπὶ ΠΤ, θοπάθηῃ 
δοβομιθῃῦ ἀἶθθ ἄσσοῦῆ Βεϊβίδπα 
(1141). Βεὶ ἄθπι Τ᾽ οίθπ ἀστοὶ ἢ ἃ 6 ἢ 6. 
ὙΥ16 ΠΙΟΥ 1 116. 

5. ἀπέκτειναν, ἀποχτείναν- 
τες δὲ 5. 2. ο. 14. 

θ. τούτῳ τιμῶωρ. ὍὌϊοβοθε Ασί 
ἄεν Εραπδὶθρβὶβ, ἀϊθ ἄυγοῖ αἷς Ζννῖ- 
βομθηβᾶνζα γϑγαπαβδί ΕΙΣ 2: στ πΟ. 

1. καινοῦν δυβρίοδτῖ. 
8. καλέσασαν δέ. ΨΥ ΔΕΥΒΟΝεὶπ- 

Ποῖ ἰδύ δέ Ζὰ βὐγθίομθπ, ἀδ 65. ἀθπὶ 
ϑΡΥΔΟΙ ΘΟ ΌΓΔ Οἢ. νυν] ἀουβρυ!ο. 

9. πολλούς ,.6ἷπ6 στοβδα Ζ8}] 9 Ὲ 
ΟἈβίθη“., πον οὔννα ]085 αἴθ Ν- 
ΒΟ] ἀἴσθη 8|16ἷη. 

11. πλὴν ὅτι πιϊέ ΒεΖιιρ δῦ ἀδ85 ἱπ 
τοσαῦτα ἰἰερσροπάθ νυϑιτου πιο ύβ, 
Θθθη80 ὁ. 38. 

12, αὐτήν μιν γτοῖοχιν, θθθη80 
Ι 24 αὐτὸν μιν διαχρᾶσθαι ππα 
δῦ ἥψαι μίν. 
ἐςοΐκημα σποδοῦ πλέον. 

Αὐοἢ θεοὶ ἀθπ Ῥϑύβθυύη υυἱγὰ αἰβ οἴ πθ 
Ατί ἀογ Τοἀοοβίγαίε οὐνυϑηπί, (855 
αἷς αγισγίθι! θη ἴῃ δἰπϑῖη ταῖς οἰὰ- 
ποπάθυ Αβοῆθ σοία!επ Ἀδαπὶ νοη 
1μεθ8π χὰ Το δ ογδομῦ νυγάθῃ. 

18. ὅκως ἀτιμώρητος γέν. δὶς 

ἰὐίδίθ βῖοἢ αἰβὸ βϑι δύ, ἅττ ἀθγ βϑ γαῖα 
Ζὰ επίρϑῃεη. 

101, Μότι5 (Λορυρίϊοι: ἀπιὸ- 
ποι ῃ δ ΠΠ}) ἀπὶ 3100 ν. ΟἸγ, 

18. τῶν δὲ ἄλλων βασ. θεν 6ε- 
πρίν ἰδέ Π8 0 ἀθγ Ζὰ Τ 24 θεβργοοῆθηθπ 
Αββί πη]! ἰίοπ, νυὶθ δἰ (θυ πὶ πϊί γάρ 
ὙΟΥΘΘΒΟΒΟΌΘπθη ϑδύζεπ οἰπύγι, Ζὰ 
ογκιᾶγθη. ἘΠ ΘΟ ΠΈΠΟΝ δτυγαγίθίθπ, ΥΥΪΓ 
τοὺς δὲ βασιλέας - οὐ γὰρ αὐτῶν 
ἔλεγον οὐδεμίαν ἔργων ἀπόδεξιν -- 
κατ᾽ οὐδὲν εἶναι λαμπρότητος. διαί, 
4ἀε5. Ζὰ εἶναι σεομότγισοπ ϑυθ]θοίς- 
ἀοοιβαίνγβ ἰδ ἀον Οεδποίϊν σονυδ!, 
ἄἀδογ ἀδάμσσοιν ἴθ ἄθη Νερθεπβαίζ σο- 
Ζορθη νυὐγᾶ, ἀδ55. δ΄ σοὺ ἄδπὶ ΟὈ- 
Ἰδού 465 Οδαβδιβαύζοβ ΔΡμδηρὶρ σε- 
ταδοῦ δύ. 

14. ἔργων ἀπόδεξιν τ6ῖ. 11 
ἱστορίης ἀπόδεξις. ἀπόδεξις θατ- 
ἰεραπρ: 8. τοῦτον δὲ ἀποδέξασϑαι 
μνημόσυνα. 

κατ᾽ οὐδὲν εἶναι λαμπρότη- 
τος .«5οἴθη δα Κοίμθαι Ρυπκίεθ, Κοὶ- 
μοῦ ϑδίαϊε νοῦ Οἰδηχό΄. 

15. Μοίριος. Νδεϊκ παππΐθη ἴδ πὶ 
ἀϊ6 ατίθομθη παοῖι βϑῖίπϑπι θΘσὶ ἢ πὶ - 
ἰοβίθη ὕγουκο. ΡΒΐοπι δὴ Νῖογος ἃ. 1. 
566 ἀογ {ΠὈ υβοινν οπιπηας, νυ ησοπά 
δα ἄθη Ὀοηκινᾶίοση ἄοὺ αυπαθυ 
465 ΜΙ δυίββθος ἀπ θη θαι ἃ ΠῚ Ποῖδβϑί 
(5. ο. 18). Ἐπ σοεμδτγίθ σὰ ἄθπ οτγ- 
ΒΟΠΕΥΝ ἀ6Γ 12, (διμιορίβοιθη,, ὑγ- 



οὐδ Μ, 

ὅ μαι. 

τὰ 

Ἷ 118. 11: ΑΔΑΡ, 101---:102: 81 

δέξασϑαι μνημόσυνα τοῦ Ἡφαίστου τὰ πρὸς βορέην ἄνεμον 
τετραμμένα προπύλαια, λέμνην τε ὀρύξαι, τῆς ἡ περίοδος ὅσων 
ἐστὶ σταδίων ὕστερον δηλώσω, πυραμέδας τε ἐν αὐτῇ οἰκοδο- 
μῆσαι, τῶν τοῦ μεγάϑεος πέρι ὁμοῦ αὐτῇ τῇ λίμνῃ ἐπιμνήσο- 

χ Ξ ἐξ ᾿ ᾽ 
τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασϑαι, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα 

οὐδέν. Παραμειψάμενος ὧν τούτους τοῦ ἐπὶ τούτοισι γενομέ- 102 
νου βασιλέος, τῷ οὔνομα ἦν Σέσωστρις; τούτου μνήμην 

ποιήσομαι. τὸν ἔλεγον οἵ ἱρέες πρῶτον μὲν πλοίοισι μακροῖσι 

ὁρμηϑέντα ἐκ τοῦ ᾿Αραβίου κύλπου τοὺς παρὰ τὴν ᾿Ερυϑρὴν 
10 ϑάλασσαν κατοικημένους καταστρέφεσϑαι, ἐς ὃ πλώοντά μιν 

πρόσω ἀπικέσϑαι ἐς ϑάλασσαν οὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. 
-» ς 3 

ἐνθεῦτεν δὲ ὡς ὀπίσω ἀπέκετο 
᾽ “, . “«, φρο δ 
ὃς Αΐγυπτον. κατὰ τῶν ἱρεῶν 

τὴν φάτιν στρατιὴν πολλὴν λαβὼν ἤλαυνε διὰ τῆς ἠπείρου, 

ΒΡΥΪΉΘΊΙΟΝ. ἰπ ΤΠ ΠΘΌθη ἜΤ 
ΤῬυπαϑύϊα, νγϑίομο Ζαθγθύ ἔθου ἀἷθ 
νγογοϊπὶρίθπ Βθίομα νοῦ ὙΈΡθη ππα 
Μεοιρμῖβ 'π ΟΡου- ἀπᾶ []ηἰογᾶρυρ- 
θη Πουβομίθ. Ἀθριάθη  ὈΠῸΡ 485 ἃ1- 
ἴογθ ἀπά Ρου πιηίθγθ ΜΘ ρ ἢ15. ΝΟ 
Τμορβῖαβ Καπὶ ΜΟΥ ΙΒ πὶ 2221 ν, ΟἿγ. 
ΖῸΓ Ἀερίοταπρ. 

Δ Ἡφαίστου ψοῦρ. τοί προπύ- 
λαια. Ὅϊ6 πού θη ἃρσυρύϊβοπθπ Τ ϑι- 
ῬΘΙη ἔαϑδύ ᾿πηπηθὺ νϑυθαπάθπθι Ρτο- 
ῬυΙᾶθη μαύῦ πῆ βίος πίοῃύ ἃ]5 Τα 
δῖ Εϊπραηρ Ζιπὶ ΠΤ Θηροὶ Ζι ἀθηκοπ, 
ΒΟΠΟΘΥΠ 815 βο Ὀβτᾶπαϊρ ῬΥΓαπιϊ 8] Ι5 08 
δαξςίγοθθπάθ Τουσορᾶπάς (ΡΥ]ΟΠ6Π), 
αἴθ δῦ ππθῆσθγθη ϑοϊίθη 465 διηροἰβ 
οἵθ γοη νϑυβοβίθαθποη Κοπίροη δη- 
δσορθαυὺ βοὶπ Κοππίθη (80 Ζ. Β. Παίίβ 
ἀον Ῥίδῃομρο! ἴπ ΜΙ Θπιρ ͵5 ἄθυ θη 4). 
Ὑγ πη πιδὴ ἀπτοἢ δἰ πἰπθίη σθβ ἢ υἹ- 
(θη γᾶ, 80 Κἂπη τη Ζιι ἀ6ῃ ἱπποῦθ 
Ἠοΐτἄσπιθπ ἀπᾷ ἀαται ἀπτοῖι ἀϊθ 
ΜοΥ Π]θη οὐδ ἴῃ ἄθη οἰσθπί!οθοπ 
ΤοαρΕὶ. 

8. ὕστερον δηλώσω ο6. 149. 
ΑἼΒΒΟΥ ἄθη ΠΟΥ σοηδηπίθη Ὁ υΚθη 
Ῥαιίθ Μονὶβ ποοἢ ἀἷθ ϑέδάύ ἀον Οτο- 
0616 ἀπά τη ννοὶύ ἄανοπ ἄθη Ἐ θ᾽ οἢ5- 
Ρδϊαβύ, νὸπ ἄθπ Οτΐίθομθη Τ8Ὸν - 
τῖπ δ σοπαπηΐ. 3. ο. 148. 

102. ϑεροβίτὶβ. Βαπιθθ5 Π 
ϑοβοβύγὶθ, 1394--1598, ἄθγ ᾿ε6- 
τὰ ποδί ῬΉΑΥδΟ Αδρυρίοῃβ, ΟΣ 
19, ᾿υνπαβδίϊα δηρθῃὀσγὶρ, 

. Σεισωστρις. ϑοὶπ γαίου 86- 
{πο5 ἀπά οὺ {ἰπγίθπ ΠΤ αίθπη δι, ἀϊθ 
δῖοι} Τ᾿ υ πάοτίθ ἰὰηρ ἵπὶ ΘΟ οαἀδομέ- 

Ἡ ΒΒΟΡ. 1, 2. 3. Απῇ. 

πἶθ 65. οΟΙΚα θυ ϑἰίθη ἀπά ἀϊ6 γοπ 
ἄθη Οτίθοῆθη δυΐ εἷἰπθ οἰπζῖρα ἢ6- 
γοΐδοι -ἰά6α]ῖ6 Ῥϑυβοπ κοῖς ἄρογ- 
ἔγασθῃ νυισάθῃ, ἀἷθ δἷθ ΘθβοβίσΙβ 
πᾶππίθη. Βοϊᾶθ, βϑίποβ ππὰ Β διη565, 
μαϊίθῃ νυϑυθπα δἰ ΠΘῚ πη 6 ἢν 85 Τ00]8}- 
γσοη Βαριοσαπρϑζοῖῦ (1499---13329 
ν. ΟἸγ. πδοῖὴ 126ρ515) τα ππινο  ]θ 
Ἠδογθβϑζίσο σὰ ΥΥ̓ 556 απα Ζὰ πᾶς 
ἄστο ἀβίθη πἰπάμπσοῃ 5 σὰ ἄθπ 
κυίμοη ἀπά ΤἬγαΚουπ, ᾿πάρυπ ἀπᾶ 
Αθὐμίορεπ πἀπίθυποιμμηθπ. ΕὝΘΙΠΟΝ 
ἰδ Κοὶπθ ἀἴεβοῦ Εγοθογιηροη ψῸΠ 
ῬϑιθΥ σαννθθθη. ον Νᾶπιο 5650- 
βύγα5 δηίβρυιοδύ ἄθῃ ἴπ ἄθη οΌ6π 
(6. 100) ογνυϑῃπίθη Κοπίρβαππδίθπ 
νου Κομηιπθπάθη 5 οδίευοϑ (Ἀδπι565). 

ὕεθον ἀϊ6 ᾿ΟοπΒίχποίίοη νοῦ οὔ- 
νομα τινί ἐστι 5. 2. ο. 11. 

ὃ. πλοῖα “απο α Πᾶγθ5 Ιοπῦ 86, 
ῃ; Ἐρυϑρὴν θά. ,5.. 2. ὁ. 11. 
10. ἐς ὃ -- ἀπικέσθαι, ὕδεγ 

ἄδθη [πῆη. 5. ο. 604. 
11. ὑπὸ βραχέων 5. ἸΡ̓ 119 βρά- 

χεα ἰοοὰ νδάοβᾶ. ἴθεθθνι ἀϊβ σῆς 
γ8]}. ΤΥ 48 τοῦ δὲ μὴ περιπλῶσαι 
Λιβύην παντελέως αἴτιον τόδε ἔλεγε, 
τὸ πλοῖον τὸ πρόσω οἵ οὐ δυνατὸν 
ἔτι εἶναι προβαίνειν ἀλλὰ ἐνίσχε- 
σϑαι (56. τοῖς βράχεσι). -- ὑπὸ ο. 
σ6π, Κἂππ δ 0ἢ αἴθ νυἱγκοπάς ὕτ- 
5806 Ὀθζϑίοιι πθη (--- νυθβ8η). ΨΕΕ 
8ὅ ὑπὸ τῆς παρεούσης συμφορῆς. 

18. ἤλαυνε διὰ τῆς ἡπείρ. 
δοῖπο Τ᾽ αίθη μορθη ἀἰθ ἃρσυρίβοῆθῃ 
Ῥυϊοβδίθυ νὸν δἰίθη ἤθΥνΟυ, δἰ5 5ὶ6 
ἄθη (ἰουιηδπίοιιβ, ἀθ5 Ὀταβιβ ΘΌἢπ, 

Ό 



82 ἨΒΒΟΒΟΤῚ 

πᾶν ἔϑνος τὸ ἐμποδὼν καταστρεφόμενος. ὁτέοισι. μέν νυν αὖ- 
τῶν ἀλκίμοισι ἐνετύγχανε καὶ δεινῶς γλιχομένοισι περὶ τῆς 
ἐλευθερίης, τούτοισι μὲν στήλας ἐνίστα ἐς τὰς χώρας διὰ 
γραμμάτων λεγούσας τό τε ἑωυτοῦ οὔνομα καὶ τῆς πάτρης, καὶ 
ὡς δυνάμι τῇ ἑωυτοῦ κατεστρέψατό σφεας᾽ ὁτέων δὲ ἀμαχητὶ ὃ 
καὶ εὐπετέως παρέλαβε τὰς πόλις, τούτοισι δὲ ἐνέγραφε ἐν τῇσι 
στήλῃσι κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσι ἀνδρηίοισι τῶν ἐθνέων. γενομέ- 
γοισι, καὶ δὴ καὶ αἰδοῖα γυναικὸς ἡ ρρο μος δῆλα βουλό-: 

108 μενος ποιέειν, ὡς εἴησαν ἀνάλκιδες. Ταῦτα δὲ ποιέων διεξήιε 
τὴν ἤπειρον. ἐς ὃ ἐκ τῆς ̓ Ασίης ἐς τὴν Εὐρώπην διαβὰς τούς τε 
Σκύϑας κατεστρέψατο καὶ τοὺς Θρήικας. ἐς τούτους δέ μοι δο- 

κέἕεν καὶ προσώτατα ἀπικέσϑαι ὁ Αἰγύπτιος στρατός. ἐν μὲν 

γὰρ τῇ τούτων χώρῃ φαίνονται σταϑεῖσαι αἱ στῆλαι, τὸ δὲ 

προσωτέρω τούτων οὐκέτι. ἐνθεῦτεν δὲ ἐπιστρέψας ὀπέσω ἤιξ. 
καὶ ἐπείτε ἐγένετο ἐπὶ Φάσι ποταμῶ, οὐκ ἔχω τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρε- 
κέως εἰπεῖν, εἴτε αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Σέσωστρις ἀποδασάμενος 
τῆς ἑωυτοῦ στρατιῆς μόριον ὁσονδὴ αὐτοῦ κατέλιπε τῆς χώρης 
οἰκήτορας. εἴτε τῶν τινὲς στρατιωτέων τῇ πλάνῃ αὐτοῦ ἀχϑε- 

10ἀ4σϑέντες περὶ Φάσιν ποταμὸν κατέμειναν. Φαίνονται μὲν γὰρ 

ἐόντες οἱ Κόλχοι «ἰγύπτιοι᾽ νώσας δὲ πρότερον «αὐτὸς ἢ ἀκού- 
σᾶς ἄλλων λέγω. ὡς δὲ μοι ἐν φροντέδι ἐγένετο, εἰρόμην ἀμ- 
φοτέρους. καὶ μᾶλλον οἱ Κόλχοι ἐμεμνέατο τῶν 4ἰγυπτίων ἢ οἵ 
Αἰγύπτιοι τῶν Κόλχων. νομίζειν δ᾽ ἔφασαν Ζἰγύπτιοι τῆς Σε- 
σώστριος στρατιῆς εἶναι τοὺς Κόλχους αὐτὸς δὲ εἴκασα τῇδε. 

20 

8 ἄθῃ {πϑθδίβοῆθη Μοπαπηθπίθη αϊ6 
αἰα6 Οατῦθβθβο ἀπά. Ἠρυ ΠΟ ΚοΙς 468 
Τιαπάθ5 οὐκιδυέοη. 8]. Το. Απμηαὶ. 
160 
Ἵ. ὁτέοισι μὲν τοὐτοισι 

μὲν -- ὅτέων δὲ -- τούτοισι δέ: 
ἜΡ6Π850 9. 360. Ε]. Ζὰ ὁ. 89. 

3. περὶ τῆς ἐλευϑερίης. Απ 
αἰϊθπ ἀδτίροη ϑίθι θη ἰδύ γλίχεσθαι 
τοῖς οἰ δ οῆθιη οποί, νουθαπάρδη. (11 
12. ΕΝ 102. ΝΠ 1601. ΠῚ 148). 

1. κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσι. 
ἰδέ πδοὴ ὁ αὐτός, ἴσος, ὁμοῖος. 
παραπλήσιος, ὡσαύτως [Ἂν ποὺ 
ννΐθ. 

9, ὡς εἴησαν ἀναλκέδες. 5υὉ- 
͵θοῦ ὁ 

109. 12. καὶ προσώτατα δε- 
ποτέ ζὰ ἀπικέσθαι. Κα]. 1 106 τὸ 
προσωτέρω πορεύεσθαι. --- καί θ6- 

᾿φοϊομπεί ἴθ ψουθίπάππο ταϊῦ εἰπεπὶ 

΄ 
μαι 

Θαρου δέϊν ἄρῃ Δ Ιου δ οηβίθη ατδά 
(νε!. ἀδ5 ἰαῦ. ν 61). .. 165 ὑνᾶύϑη ἀϊς 
Αἰ ογοπεοσοπβδίοη ὙΟΙΚΟΥ Ζὰ ἄδπθη 
αἷς Αερυρίθν δεαπρίοθπές. ὙΠ]. ΠΗ 
199 ταύτῃ δὲ καὶ εὐρύτατόν ἐστι 
πάσης τῆς χώρης. 

18. το δὲ προσωτέρω. ΝἧΟΝ 
Ῥιοάον 1 δδ ρσεοϊαπρία ο΄ ΒΟΡΔΥ ὈΪ5 
ΖΌΙΗ ΟδπΡ5 65. 

47: ὅσον δή 5. 2... οὐ οι 
18. τῶν τινὲς ὕθεν αἷς ϑίθ! !αηρ 

ἀ65 ᾿πάρῆπιί. 5. Ζ. ο. 58. 
104. 20. νώσας. 5. Ὀΐ4]. 5 2, 3. 
21. εἰρόμην. δ, νΥ8Υ 50 βϑί δβί 

πὶ ᾿μᾶπᾶρ ἄθὺ ΚοΙΌΠΟΥ ἃπὶ ῬΠδβίβ- 
ἤπι556. 

24, τῇδε ν6]. 1 08 τῇδε συμβαλ- 
λόμενος. θ6πὶ καὶ ὅτι δᾶ τίε εἰσοπηέ- 
Ἰῖοῖν οἷπ χυνοἰίββ καὶ ὅτι ̓ Ἐπίβρυθοϊεπ 
501|6η: εἴκασα τῇδε καὶ ὅτι μελάγ- 
χροές εἶσι καὶ οὐλότριχες καὶ ὅτι 

δϑδυασν 4». 
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καὶ ὅτι μελάγχροές εἰσι καὶ οὐλότριχες. καὶ τοῦτο μὲν ἐς οὐδὲν 

ἀνήκει" εἰσὶ γὰρ καὶ ὃ ἕτεροι τοιοῦτοι. ἀλλὰ τοισέίδε καὶ ἀαλΆον: 

ὅτι μοῦνοι, πάντων ἀνϑρώπων Κόλχοι καὶ Αἰγύπτιοι καὶ 4ἰϑέο- 

πες περιτάμνονται ἀπ᾽ ἀρχῆς τὰ αἰδοῖα. Φοίνικες δὲ καὶ Σύροι 
οἵ ἐν τῇ Παλαιστένῃ καὶ αὐτοὶ ὁμολογέουσι παρ᾽ «Αἰγυπτίων με- 
μαϑηκέναι, Σύριοι δὲ οἵ περὶ Θερμώδοντα καὶ ᾿“Παρϑένιον πο- 

ταμὸν καὶ Μάχφωνες οἵ τουτοισί, ἀστυγείτονες ἐόντες ἀπὸ Κόλ- 

χῶν φασὶ νεωστὶ μεμαϑηκέναι᾽ οὗτον γάρ εἰσι οἱ περιταμνό- 
ἱξνοι ἀνθρώπων μοῦνοι, καὶ οὗτοι Αἰγυπτίοισι φαίνονται 
ποιεῦντες κατὰ ταὐτά. αὐτῶν δὲ Αἰγυπτίαν καὶ Αἰϑιόπων οὐκ 
ἔχω εἰπεῖν ὁκότεροι παρὰ τῶν ἑτέρων ἐξέμαϑον᾽ ἀρχαῖον γὰρ 
δή τι φαίνεται ἐόν. ὡς δ᾽ ἐπιμισγόμενονι Αἰγύπτῳ ἐξέμαϑον, 
᾿μέγα μοι καὶ τόδε τεκμήριον γένεται Φοινέκων ὁκόσοι τῇ Ἔλ- 
λάδι ἐπιμίσγονται, οὐκέτι Αἰγυπτίους μιμέονται κατὰ τὰ αἰδοῖα, 
ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων οὐ περιτάμνουσι τὰ αἰδοῖα. Φέρε νυν 10 
καὶ ἄλλο εἴπω περὶ τῶν Κόλχων, ὡς Δ ἰγυπτίοισι προσφερέες 
εἰσί. λίνον μοῦνοι οὗτοί τε καὶ “4ἰγύπτιοι ἐργάζονται κατὰ 
ταὐτά, καὶ ἡ ζόη πᾶσα καὶ ἡ γλῶσσα ἐμφερής ἐστι ἀλλήλοισι. 
λίνον δὲ τὸ μὲν Κολχικὸν ὑπὸ Ἑλλήνων Σαρδονικὸν κέκληται, 
τὸ μέντοι ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἀπικνεόμενον καλέεται Αἰγύπτιον. 
Τὰς δὲ στήλας τὰς ἵστα κατὰ τὰς χώρας ὃ Αἰγύπτου βασιλεὺς 106 

10 

1 
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μοῦνοι κτλ. ΑἸ]οΐη ἀἴοβα δαύζροβέδ! - 
{ππρ' ννἶγα ἀπγο ἢ 46 πὶ οἰ σ βο Ποῦ 6 πθῃ 
Ζιγυνἰϑομοπηβαί καὶ τοῦτο μέν πηίοΥ- 
ὍΓΟΟΝΘπ ἀπαὰ ἀ85 Ζννοῖίθ, , ϑαύζριοα 
(4885 οἰ σθηθ οι παῖ καὶ ὅτι μοῦνοι 
πάντων ᾿δίξα. Ὀοσίππθη 50116Π) ἴῃ 
Οερβεπβαὺζ Ζὰ ἄθπὶ Ρυθη μου οι θῃ 
δαί καὶ τοῦτο μέν δεδβθίζύ: “ 1λὰ 
τοισίδε, 50 4485 ἀλλα ἄδπι μέν οπύ- 
ΒΡΥΙοΠ . 

1, μελάγχροες ἀπηκοιβαυθῖς. 
ὦ, τοισίδε 50. εἴκασα. 

4. Σύροι οἱ ἐν Παλ. 5ϊπα αἴθ 
πάθη, Ζὰ ἀπίρυβομϑίθη σὸη ἄθῃ 
Σύριοι (Καρρδάοκουπ), ἀϊἷθ σ]εῖοῃ 
δυνυᾷ ῃπί ννοσάθη. 5. Ζ. 10. 

θ. Θερμ δων ποαΐς ΤΘΥπμθἢ. 
Παρϑένιον. Οτοηζῆμθβε Ζννῖ- 

βοῦθη ΒΙ μν πῖθπ ὑπᾷ ῬΑρΒΙασοπίθῃ 
(7. Ῥαυυμῖπ). 

10. κατὰ ταὐτὰ -- ὁμοίως ο. 
ἀαΐ., νυῖθ αἷς Αἀ]θοίϊνα ἃ. Αἄνουθ., 
αἷς ἄθηῃ Βερυι ἀθ5 αἰοιοῖ θα ππᾶ 

ΑΘὨ πΙΙΘἢ θη ἜΚ αἷἰβ ὁμοῖος, 
ἴσος, παραπλήσιος τι. 8. ̓ γει. οὐ 18. 
1217, 186. 
αὐτῶν δὲ. Αἰγυπτίων. ονοπ 

δδδᾶπρὶρ ὁ 
12. ἐπιμισγόμενοι, Φοίνικες 

καὶ Σύροι. {0606 αἴθ Βεαβριίαπο 
γοπ ἐπιμέίσγεσϑ'αι 5. 2. α. 1. 

10. 1ὅ. φέρε -- εὔπω οοπ]αποί. 
οοΠογίαίοηΐδ: 5. Ζ. ο. 14, 

19. Σαρδονικόν. ὙΙΘΙοἰοέ ἰδὲ 
Σαρδιηνικπόν (5. 1 232) Ζὰ ἰ6βθπη ἃ. ἷ. 
γοη ἄἀεΥ δίδαί ϑαγάθβ, ἴθθὺ νυ ϑ]οθα 
ἩἨδπαοιβοίδαι αἴθ ΚοΙο ΐβομθ 1 μεῖη- 
νναπα Ζὶ ἄθηὴ Οτίθομθη ροἰδηρίβ, 
θανοῦ αἴθθα βϑιρδὺ αἷς Καβίβῃη. 485 
ΒΟ ννΥ ΖΘ Νίθουθθ πιϊύ ἴἤσθη ϑ'ομτ- 
ἔδπ θαεδαομίθπ. ΟἿ [ὰ5 βοῖοπ Ροὶ- 
Ιὰαχ Σαρδονικόν. Κα]. ΡΟΙ]ὰχ Ν 36 
Ἡρόδοτος τὸ Φασιανὸν (λίνον), ὕπερ 
ἐστὶ κολχικόν, ὑφ Ἕλληνων Σὰρ- 
δονικὸν καλεῖσθαι λέγει. 

106. 21. τὰς -- στήλας. θεπὶ 
(αβ5 ἀθ5. Το σοπάθῃ Ἐοίας νβ ἀβεὶ- 

6 
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Σέσωστρις, αἵ μὲν πλεῦνες οὐκέτι φαίνονται περιξοῦσαι, ἐν δὲ 
τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ αὐτὸς ὥρεον ἐούσας καὶ τὰ γράμματα τὰ 
εἰρημένα ἐνεόντα καὶ γυναικὸς αἰδοῖα. εἰσὶ δὲ καὶ περὶ Ἰωνίην 
δύο τύποι ἐν πέτρῃσι ἐγκεκολαμμένοι τούτου τοῦ ἀνδρός, τῇ τε 
ἐκ τῆς Ἐφεσίης ἐς Φώκαιαν ἔρχονται. καὶ τῇ ἐκ Σαρδίων ἐς ὃ 
Σμύρνην. ἑἕκατέρωϑι δὲ ἀνὴρ ἐγγέγλυπται μέγαϑος πέμπτης 
σπιϑαμῆς, τῇ μὲν δεξιῇ χειρὶ ἔχων αἰχμήν, τῇ δὲ ἀριστερῇ τόξα, 
καὶ τὴν ἄλλην σκευὴν ὡσαύτως" καὶ γὰρ «Τἰγυπτίην καὶ Αἰὐϑιο- 
πίδα ἔχει" ἐκ δὲ τοῦ ὦμου ἐς τὸν ἕτερον ὦμον διὰ τῶν στηϑέων 

γράμματα ἱρὰ Αἰγύπτια διήκει ἐγκεκολαμμένα, λέγοντα τάδε" 10 

ἜΓΦ ΤΗΝΔΩΒ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ ὮΜΟΙΣΙ ΤΟΙ͂ΣΙ ἘΜΟΙ͂ΣΙ 

ἘΚΤΗΣΆΜΗΝ. ὅστις δὲ καὶ ὁκόϑεν ἐστί, ἐνθαῦτα μὲν οὐ 
δηλοῖ. ἑτέρωϑι δὲ δεδήλωκε. τὰ δὴ καὶ μετεξέτεροι τῶν ϑηησα- 
μένων Μέμνονος εἰκόνα εἰκάξουσί μιν εἶναι. πολλὸν τῆς ἀλη- 
ϑείης ἀπολελειμμένοι. 

τα Πουύ. 16 βίγθη γα συ πη πη (5. ἢ 8 
Οὐοπδίγυοίίοπ νυῦγτάθ ἄἀθη ΟΘ΄ επϑοί. 
γϑ]ηρ6η. 

ῶ. Παλαιστένῃ. Συρίῃ. Ζὰ νοΥ- 
βίβηθη γοῃ ἄθπι νγοῃ Ῥηδηϊζίαυπ ἀπά 
ῬὨΙβέθσπ Ὀθυνομῃπίθεη Καὶ ἀβίθπδίγιοῃ 
Ῥαϊδθβίϊπαβ. 
γράμματα -- αἰδοῖα. Μίαπ παύ 

ΔΙ ]Θγαϊπρδ ἴῃ ϑυυῖθπ δῖη ΝΥ 6] δὶ Ὁ 
(γκΚαβ)ὴ φυνίβϑοῆθη Βοὶγαί (Βουυία5) 
πα Ο6061 (ΒυΌ]15) οἷπ ἘΙβθηυθϑῦ 
δπίαἀροκίύ, ἡνθ]οῆθ5 θη δπιβθθ 5'650- 

πέμπτης σπιϑ. νοπ ἀνήρ 8ΔῸ- 
πᾶπρια, ΥὙΥΘ 1 60 τρίτον ἡμιτάλαν- 
τον ἀν τ6 8} ἀπᾶ ἕβδομον ἡμιτά- 
λαντον 5166 πίθ]} “Ῥαϊεπίθ Ὀεάθα- 
ἰού, 50 διοϊδδύ ἢῖοὺ πέμπτη σπιϑ. 
(σπιϑαμή Ξ- ἡμιπήχειον) ἔὰ πείο- 
ἢ 410 πήχεις, αἶθο ἀπροίδην 3., Εἶι58. 

8. ὡσαύτως ἃ. ἢ. ἄθπι ϑρβθϑθιθ 
(δ υρίϊβο}) ἀπὰ ἄἀθπι Βοροπ (ἀ(ῃϊο- 
ΡἾθ6}}) δπίβρυθομθπα, νυῖθ β] οἷοι ἀἃ5 
Το]ρθπᾶς ἰδῃγε (καὶ γὰρ Αἰγυπτίην 
καὶ Αὐἰϑιοπέίδα ἔχει). 

Β0Γ15 ἀαυθίο!!ε, ΥΥΪΘ ΟΥ 815 ϑίβθροι οἶπθπθ 9, διὰ τ. στηϑέων ὥἅβθε ἀϊΐε 
Οείδηρσοπθη οθθπ τηϊύ ἄθιη ϑομννουὶ Βυιιϑύ ᾿ἷπ. 
ἀυγομθοῦγαπ ἀπά ἄθπι Οοίίε ορίευπ 10. γράμματα ρα ἨΗϊοτο- 
ὙὙ1}}. Ααὐοῇ ἀϊ6 Ῥεϊροῦι σίθη Ἡϊοτο- ΕΙΕΙΚΕΙ 
δΊγρῃθη ἔχῃ σοπ δὰ Η διηθθ5 ΒΘ βοϑίσὶβ. 
Ἰοοῖ Καπη ἀϊθθθ5 Β οἱ ἰθῦ ἢϊθυ Καυτῃ 
δοιποϊπύ βοῖπ, 48 Ηθὺ, νοὴ στῆλαι 
ΒΡΥΪΟμύ, νὸπ ἄθποι 6. δι Β αν ΠΟ ΚΠΟΝ 
αηίθη ἀϊο τύποι ἐν πέτρῃσι ἐγκξκο- 
λαμμένοι (ΚΘ Π 9 θ}466) τ ἤρατδο σὰ- 
ἀἶλὰ ̓πδοι!ρίαθος ἀπέθυβο εἰ οῦ, 

ὅ. ἐς Σμύρνην. 1.. ϑίαπάε ππ- 
δοίην δι ἀννᾶγιβ νοπ ἀθιν δίγαββθ, αἴθ 
ψοη ϑιγπἃ ΠΔῸἢ} ϑαγάοϑ ΓΠηγέ, δύ 
αἴθβοβ ΒΝ Ιβθησθ ἰοῦ ἴῃ οἰ οπὶ ἘΝ ]βθη- 
ἰα]6 σοι πάθη: νοὸῃ ἄδν [πολυ δ 
πἰομίς ΘΓ Ζὰ βθῆθη, ἄὰ ἀϊθ ΟΡου- 
ἤβομο βοὴν θοβοιιδαϊσύ 1δέ. ΑἸ]θῖπ ἀϊ6 
σᾶπΖθ Οοδία! ἀπά Εὐβθίαπρ 465 
Μίδηπθβ ᾿ᾶδϑὺ ἸὩΘΠΥ ἈΘΘΥΤΊΒΟ ΘΠ 15 
ἀδσυρ βοιθη Ὀυβρυαπρ νυτπ θη. 

θ. μέγαϑος 5. ο. 92. 

ὭΜΟΙΣΙ νεῖ. ϑορῃ. Ὑτὰ- 
λὴν 1081 καὶ χερσὶ καὶ νώτοισι 
μοχϑήσας ἐγώ. ΟἸαιάϊαπ. ν, 114: 
᾿Αϑί δρὸ 4886 ἔθυύγαβ ἢ απ ΘΥἾ85 Ρροη- 
(ὰπηαπ6 Βα ορὶ. 

18. δηλοῖ 80. Σέσωστρις. 
τὰ δή Κἂππ οι νυ θυ οι θοἀδαίθη, 
ΡΥ ΘΒ Δ] 6 Ρ 6 πίς 56. ὅτι οὐ δεδή- 
λωκε. ΑἸ]οναἰπο5 ΑΌΘῚ γΘΥ] 6 ἢ ΥΥῚΣ 
ἀΐοβθη ϑ΄'πη, θὶθ ὙΥογίθ βομθῖπθπ 
νογαογθύ Ζὰ δοίη. 

14. Μέμνονος. 6. 1ἸΘΡ] οι θ πα 
ϑασθ γοη ᾿ἄδπι Αριυπίορθη δίεπιποῃ, 
ἄδθπι ϑοῆπο ἀθν Μουρθηγῦίε, ἃ. ἢ. 
ἀ65 Οβίϑθηῃβ, 4θὺ ἄθου ϑ58 ἄθη ΓΟΘΥΠ 
4ι ΗΠ χορ ἀπά ἀοτέ ἀστοῖ Αο}}1|- 
185 οἴπθη ἔγΐμθη Τοὰ ἕαπά, [ἰαρθπ 
νγ0} αἰίθ Εν ππουι ρθη δὴ αἷθ Καϊθρο- 
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118. 1, ΟΑΡ, 101---108. 85 

Τοῦτον δὴ τὸν Αἰγύπτιον Σέσωστριν ἀναχωρέοντα καὶ 107 
3 [ ᾿ ᾿ 3 , " 3 Ἷ -" . ’ 

ἀναάγοντα πολλοὺς ἀνϑρωώπους τῶν εϑνεων., τῶν τὰς χῶρας 
" ΄ 

κατεστρέψατο, ἔλεγον οἱ ἱρέες, ἐπείτε ἐγένετο ἀνακομιξόμενος ἐν 
.} - ΄, . 3 } δ » -» , 

Ζίαφνῃσι τῇσι “Πηλουσίῃσι, τὸν ΠΡ ΠΕ ΤΩΡ δῶυτου,. τῷ ἘΣ ΕΡΒΕΙ9 
»" ," , ϑι Σέσωστρις τὴν Αἴγυπτον. τοῦτον ἐπὶ ξείνια αὐτὸν καλέσαντα 

Ἵν, ὦ ᾿ ἀξ -» ῳ “ 
καὶ πρὸς αὐτῷ τοὺς παῖδας, περινῆσαι ἔξωϑεν τὴν οἰκίην ὕλῃ, 

, ς - ᾿ ΣΡ . Γῇ » 2 
περινήσαντα δὲ ὑποπρῆσαι. τὸν δὲ ὡς μαϑεῖν τοῦτο, αὐτίκα 

» Ἁ ; ΡῈ ᾽ 

συμβουλεύεσϑαι τῇ γυναικί" καὶ γὰρ δὴ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτὸν 
ἅμα ἄγεσϑαι. τὴν δέ οἵ συμβουλεῦσαι τῶν παίδων ἐόντων ἕξ 
τοὺς δύο ἐπὶ τὴν πυρὴν ἐχτείναντα γεφυρῶσαι τὸ καιόμενον, 
αὐτοὺς δ᾽ ἐπ᾿ ἐκείνων ἐπιβαίνοντας ἐκσώζεσϑαι. ταῦτα ποιῆ- 

σαι τὸν Σέσωστριν, καὶ δύο μὲν τῶν παίδων κατακαῆναι τρόπῳ 
τοιούτῳ, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀποσωϑῆναι ἅμα τῷ πατρί. Νοστήσας 108 

δὲ ὁ Σέσωστρις ἐς τὴν Αἴγυπτον καὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεὸν 
τῷ μὲν ὁμίλῳ, τὸν ἐπηγάγετο τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, 
τούτῳ μὲν τάδε ἐχρήσατο" τούς τέ οἵ λέϑους τοὺς ἐπὶ τούτου 
τοῦ βασιλέος κομισϑέντας.: ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρόν, ἐόντας με- 

γάϑεϊ -περιμήκξας, οὗτοι ἦσαν οἵ ἑλκύσαντες, καὶ τὰς διώρυχας 

τὰς νῦν ἐούσας ἐν Αἰγύπτῳ πάσας οὕτοι ἀναγκαξόμενοι ὦρυσ- 

σον. ἐποίευν τε οὐκ ἑκόντες 4ἴγυπτον, τὸ πρὶν ἐοῦσαν ἱππασί- 

Ζἄσο 465. Αππθπορ ῖα ΠΠ Ζὰ ατιιπάο, 
Ἃ65 ΕὐνΥϊούθυβ ἀοΥ θου ηπ ἔθη ΚΙ1π- 
δοπάθη Μεϑπποπβᾶι]θ ἱπ ΤΠ ΘΌΘη. 

107. 1. 1π ἀον [οϊβθπάθιη Ῥογίοἂβ 
ἰδ τὸν ἀδελφεὸν" ἑωυτοῦ δαῦ- 
Ἰθοἰδαοοιδαίίν. ξωυτοῦ θϑαϊθῃύ 516} 
8} 485 ΟὈ]6οὐ τοῦτον τὸν “Αἰγύπτιον 
Σέσωστριν. τὸν ἀδελφὸν ἑωυτοῦ 
Βοὶῃ οἴσπου Βυαάαορυ. 

4. “άφνῃσι 5. 4. ο. 80, 
ὅ. τοῦτον Θρᾶπαίθρίϊβοι. 
αὐτόν πἰπιθιΐ ἀαὰθ ἀπσγο ἀτοὶ 

Ζιννβομοπδᾶίζο νῸπ βοῖποπὶ ϑυθ]θοῦ 
ἀπά Ῥυδαϊοαῦ ρσοίγεππίθ τοῦτον ἴπὶ 
Απέαπρ ἀθ5 δρ. ννυϊβαθι αι; 5. Ζ. 
10. 

8. συμβουλεύεσϑαι -- συμ- 
βουλεῦσαι. Βροδοβίο αἴθ γνϑυβοιθ- 
ἄεπε Βεαἀβθαίαπρ ἀν Ὀοϊάθη ροπογα 
ὙΘΓΌΙ. 

10. τοὺς δύο, ἄδυ Ασεῖκοὶ, νν δῖ! 
ἀον 61] οἴπθθ θοϑυϊπιιηίθπ Θαπζθη 
Θθαπία}}5 Ὀθβίϊπιμπηις ἰδέ. Ὑγὶθ Πΐου 
ο. 1838. 
γεφυρῶσαι ἀβρογθτάοκοη. 
11. αὐτούς, αἶδο ἀϊθ ΕΠΐογπ ἀπά 

ἀϊς ἀθτίσοη 4 ϑ'ὅῃπο, 

18. ἅμα τῷ πατρί. Μ᾽δΠοἰομέ ἰδὲ 
ΒΙπίεν. ἀΐθθθη Ῥγογίθη καὶ τῇ μητρέ 
ΔΒ οί 6 η. 

108. 
ΒοΒΟΣΙ δ, 

Οδπαεαϊραιᾷίθη 465 86- 

16. τῷ μὲν ποῖ ἄδθπι Ζννϊβομθη- 
βϑΐζθ νΥΙΘάοΥ ααΐσοποπιπθη ἀπγοἢ 
τούτῳ μέν. 

106. τάδε ἐχρήσατο 5. Ζ. ο: 98. 
τοὺς τέ οἵ λέϑ. Ὅεν Παίΐν οἵ 

ἰδύ ον ϑίθ απο νυ οσθα πιὶϊΐ ἄθπὶ 5ῈὉ- 
βύδπύϊν Ζιὶ γϑυδί πάθη (Γν ἀθπ ααπεύ. 
ῬΟΒ55658.}, νυνῖθ ΒΙου 160. Τ7. 82. 108. 

ἐπὶ τούτου τ. βασιλέος. ἐπί 
(ΘΠ ΡΟΓΆ! : 5. Ζ. 6. 4. 

11. μεγαϑιεὶ περιμήκξεας 5. Ζ. 
ας. 4 ὦ. ο..90, 

18. ἑλκύσαντες δὰβ ἅδη α. 8 οτ- 
νυ ϑηπίθη ϑιοῖπυ οῆθη ἵπὶ ὅδ ἢ θα 
αοθῖγρο, νοὴ ἄθηδη ο. 17 ἀϊθ ΝΜ δπι- 
Ρ Βα σοθοη θυ πα ἀϊθ Βεὶ ΕἸ ρδπ- 
{ϊπὸ μεν το θοῦ απ νυθγάθη, 

20. οὐκ ἕκοντες “0 πθ 65. Ζὰ 
νγ ΟΠ} ἢ.“ ἢ 



86 ΠΕΒΝΟΡΟΤῚ 

δ » »" Α Υ 

μὴν καὶ ἀμαξευομένην πᾶσαν, ἐνδεᾶ τούτων. ἀπὸ γὰρ τούτου 
τοῦ χρόνου Αἴϊγυπτος ἐοῦσα πεδιὰς πᾶσα ἄνιππος καὶ ἀναμά- 
ἕευτος γέγονε" 

ἡ Ὺ ῇ δς ΄ ΄ - 

αἴτιαι δὲ τουτων αἵ διώρυχες .γεγόνασι ἐοῦσαι 

πολλαὶ καὶ παντοίους τρόπους ἔχουσαι. κατέταμνε δὲ τοῦδε εἴ- 

γνεχὲν τὴν χώρην ὃ βασιλεύς" ὅσοι τῶν Αἰγυπτίων μὴ ἐπὶ τῷ 

ποταμῷ. κεχτέατο τὰς πόλις ἀλλ᾽ ἀναμέσους. οὗτοι; ὕχως τε 

ἀπίοι ὃ ποταμός, σπανίξοντες ὑδάτων πλατυτέροισι ἐχρέοντο 

τοῖσι πόμασι. ἐκ φρεάτων χρεόμενοι. 
109 κατετμήϑη ἡ Δἴγυπτος. Κατανεῖμαι δὲ τὴν χώρην Αἰγυπτίοισι 

ῇ "" ᾿ ο, 
τουτῶν μὲν δὴ εἵνεκεν 

[χ2 » , " ΄ -»" “- δ 

ἀπασι τοῦτον ἔλεγον τὸν βασιλέα, κλῆρον ἴσον ἑκάστῳ τετρά- 
γῶνον διδόντα, 

ΩΝ ΄ ᾿ ΄ς- 
καὶ ἅπὸ τούτου τὰς προσόδους ποιήσασϑαι., 

ἐπιτάξαντα ἀποφορὴν ἐπιτελέειν κατ᾽ ἐνιαυτόν. εἰ δέ τινος τοῦ 
κλήρου ὁ ποταμός τι παρέλοιτο, ἐλϑὼν ἂν πρὸς αὐτὸν ἐσήμαινε 
τὸ γεγενημένον ὁ δὲ ἔπεμπε τοὺς ἐπισκεψομένους καὶ ἀναμε- 
τρήσοντας, ὅσῳ ἐλάσσων ὁ χῶρος γέγονε, ὅκως τοῦ λοιποῦ 
κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τελέοι. δοκέει δέ μοι ἐν-- 
ϑεῦτεν γεωμετρίη εὑρεϑεῖσα ἐς τὴν Ελλάδα ἐπανελθεῖν. πόλον 

Ἷ τούτων ῬαΖίθῃΐ δῖον. δαυῇ ἀϊ8 
θεϊάθη ἴῃ. ἵππασίμ. ἀπὰ ἀἁμαξευο- 
μέν. Θη μα] ΘΠ θη Βερυ ἴα, 

ῷ, ἐοῦσα πεδιάς "0 Ὀ 6] ΘΙ 9 ἢ 65 
ἰός; 5. 2. 0. 417 ἐοῦσα Αἴγυπτος. 

4. παντοί. τρόπ. ἔχ: ἘΣ 00 
διέξοδοι πάντα τρύπον ἔχουσι. 

6. ὅκως τξ. θ6π ΘΡυ ΟΠ σοθσϑιι ἢ 
Ηοιπου 5, αἷθ Ῥαγίκοὶ τὲ Ζὰ 816 
Ἐοἰδύϊνθπ ἀπ8 πιᾶποῆθη Οοπ͵απο- 
(ἴοποη (νἶθ ἐπεί τε, ὥς τε) πἴπζα- 
Ζαΐϊάσαπη, ἀτρυ ἄπο ἢ απὶ ἀϊ6 Βε- 
ἀδαίαπρ θυ οἰπθη νγοϊίθσθη Καοὶβ 
δαϑΖι θη ηθη, παΐ Δ 0} ΗδΥ. δὰ5 ἀ6Υ 
Θρίβομθπ ϑργδοῖνθ ΒΘ θθ μα! θη ; ἀ00ἢ 
δύ βοῆοπ Ὀ6] ᾿ῃπῇ 4656 ῬΑΥΕΚοΙ ἴῃ τ 
γον ΠΡ πιθῖ ποῦ πάθ σα ςξ οἰ πο θὈ 55, 

Ἰ. πλατυτέρ. ἐχρέ. πλατύτερος 
58 058 [508. 5. 2... 12. 
ἐχρέοντο -- χρεόμενοι γ6 1.1 

608 συνεβάλλετο τὸν Ὀρέστην κατὰ 
τὸ ϑεοπρύπιον τοῦτον εἶναι, τῇδε 
συμβαλλόμενος: ΔΒ ΠΙΙοἢ. ἐνόμιξε --- 
νομέξων 109: 61. 11 ὅ2. 

8. ἐκ φρ. χρεόμενοι 
πόμασι. 

109. 195. ἀποφορὴν ἐπιτε- 
λέξειν. Ὗρ1. ζὰγῦ β'δοῆε 1 Β. Μοβ. 
47. 98 Τῇ, 

185. ἐσήμαινε -- ἄν. ἄν τὰπι 
Αὐδάταοκ 4θγ ΥΥἸθάἀθυμοϊιπηρ ἀ6Υ 
Ἠδπάϊιηρ θϑὶπι ἔπιρο τε, οἄον Αο- 

50. τοῖς 

Γβί. 5. 2. 1 196. 16 χννοϊίες Βεάδιυ- 
ἴὰπρ νοὴ ἄν ἴῃ ἀἴθβου ψεγθιπάαπηρ 
5.1 42. 

15. τοῦ λοιποῦ ἰθιῃρογαὶ --Ξ ἱπ 
Ροβίθγιμη, ΥῈ δἴθυ 11. 

16, κατὰ λόγον, τῆς τεταγμέ- 
νης ἀποφορῆς --πᾶοἢ Ὑ γμ ἃ! ὑπὶδ 65 
ἴῃ πὶ δαξου]εσίθη ῬδοίΖι π5θβΌ. Ἐἰ 
5016 510} ἀοὺ πϑιθ ϑδἰθιαθυβαΐίζ Ζὰ 
ἀ6πὶ ὈΓΒΡΎ ἢ σ] ἢ 6 ΘΌΘ Π50 ψϑγἢ δ] ἔθ πὶ 
ννἷθ ἀογ ἀστοὶ ἀϊε {ΠΡ υβοιννθῖι- 
πη τπὶ οἰπθη Τὶ] νϑυυϊηρογία 
ΑΟΚΘΥ Ζὰ ἄθιη ἔγάπογθη {Ππίδηρ ἀ65 
ΑΟΚΘΥ". 

11. γεωμωξετρ. εὺρ. Αὐοὰ θεν. 
σὰ οεγρ. Εἰοϊοσ. 8, 41 ογνυδηπί, 4855 
αἴΘ Τοθουβοἢ ννθιαπιπησθη ἀ65. ΝῚ5 
ἄδθη Απἰδβ5 σιν στῆπάαππρ ἀοΥ αθο- 
πιΘ ΟΣ] 6 δοβθθθπ μᾶζίεπ. 16 Ὑγογίθ 
πόλον μέν ----[ὀἑ Ἕλληνες 5οῃοῖποπ οἷπ 
βρϑίθσον Ζδαῦζ Ζὰ βοΐπ. πόλος ννᾶΥ 
οἷπθ οόοπποηι ἢ  ἷἰπ ΕῸΓΠΙ Οἰ ΠΟΥ 
οοποᾶγνθη 5οῃοῖθα {σὰν Βοβιϊπππηρ 
ἄον ϑίαπάθη), γνώμων εἶπ ἴπ ἀ6Γ 
ΕΡοπθ διυΐϊσογϊομίοία ϑδπ]|6, πδοῖι 
ἄἀδύθῃ ϑομαίίζθη ἀθν Θοππηδηβίαπα σ6- 
ΠΘΘ56η νυγάρ, -- ὕθ6θοὺ αἷς Οοη- 
βΒίσαοίΐοη ἀθ5 πόλος, ἀΐθ πὶ ἄθπι 
ἘΠου βοῃγοιίθη ἀθὺ Αϑίγοπομηϊθ ἱπῚ ΠΊΘΓ 
ΘΘΠΔΌΘΥ νναγᾶθ, τυρὶ]. Ὑτίγαν. ὙΠΠ 9, 
ἄδν αἷβ ἴβγεπ Εγβπᾶο ἄδπ Ὁπαϊάδον 
Βογοβὰβ ποπηΐ (πὶ 8, Ταἴτ. ν. ΟἸτ.). 
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ΓΒΟΤΕ ΘΆΡ. 109--111ς δ᾽ 

Ἷ ς " ν κ 

ὠὲν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης παρὰ 
Βαβυλωνίων ἔμαϑον οὗ Ἕλλην ες. 

Βασιλεὺς μὲν δὴ οὗτος μοῦνος Αἰγύπτιος Αἰϑιοπέης ἦρξε, 110 

ὠνημόσυνα δὲ ἐλέίπετο πρὸ τοῦ Ἡφαιστείου ἀνδριάντας λιϑί- 

ὅ νοῦϑ; δυο μὲν τριήκοντα πήχεων, ἑωυτόν τε καὶ τὴν γυναῖκα, 

τοὺς δὲ παῖδας ἐόντας τέσσερας, εἴκοσι πήχεων ἕκαστον. τῶν 

δὴ ὁ ἱρεὺς τοῦ Ἡφαίστου χρόνῳ μετέπειτεν πολλῷ “ἀρφεῖον. τὸν 

Πέρσην οὐ περιεῖδε ἵστάντα ἔμπροσθεν ἀνδοιάντα, φὰς οὐ οἵ 

πεποιῆσϑαι ἔογα οἵαπερ Σεσώστρι τῷ “4ἰγυπτίῳ. Σέσωστριν 

10 μὲν γὰρ ἄλλα τε καταστρέψασθαι ἔϑνεα οὐκ ἐλάσσω ἐκείνου καὶ 
δ: - ΄ ἡ 2 

δὴ καὶ Σκύϑας. Δαρεῖον δὲ οὐ δυνασϑῆναι Σικύϑας ἑλεῖν. οὐκ {) ᾽ 
3 , Ξ- , ͵ "» , 2 , ὧν δίκαιον εἶναι ἱστάναι ἔμπροσϑε τῶν ἐκείνου ἀναϑημάτων 

16 

ἡ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τοῖσι ἔργοισι. ΖΙ]αρεῖον μὲν νυν λέ- 
γουσι πρὸς ταῦτα συγγνώμην ποιήσασϑαι. 

Σεσώστριος δὲ τελευτήσαντος ἐκδέξασϑαι ἔλεγον τὴν βα- 111 
, . ἊΝ ᾽ σιληίην τὸν παῖδα αὐτοῦ Φερών, τὸν ἀποδέξασϑαι μὲν οὐδε- 

μίαν στρατηίην, συνενειχϑῆναι δέ οἱ τυφλὸν γενέσϑαι διὸ 

110. ὃ. οὗτος 8ἰ]6ἱη δύ δ] θοῦ. 
αὐἰϑιοπίης. ϑοδοβίσιβ ΗΠ θογθβΖίῖσο 

ποῖ Αϑυπιορίθη (5. Ζ. ο. 102) ννουάθῃ 
δαοῖ ἀπσοῖ ἀϊ6 ΑΘ ἀαπσοη δυΐ ἄθῃ 
Ῥϑηκιηιδίοση πῃ Ν αδίθη Ὀοβίδερε. 

4, μνημόσυνα. Απῇ ἀδν Βαυΐποη- 
δἰδίία νοπ Μοιηρἢἷ5 ᾿ἰοσὺ ἱπὶ συ πθη 
ἘδΙ46 νοὰ ποθθπ Ῥαϊπιθη ἀπηροῦθπ 
αἴθ Ζιιδαπιιηθ ηρθϑύ γί Ὁ 0]ο55αἰβίδ- 
χ6., ἀϊθ παοῦ Ἦδθν. Αηρδθθ ἀ6γ Ἠδὶ]- 
ἀοπκοπὶσ οἰποί ποῦθη ἀἄθηθῃ βθί ΠΟΥ 
Θδιμδ ἢ! π απὰἃ 56 ΠῸῚ νΊῈΥ ΘΟΠΠ6 ΤΟΥ 
ἄθη. αταἰίθηα Ῥ (δ ίθιηρ 6] μαύίθ δαῖ- 
βίθ 6 ἰαβθβθη. ϑδ᾽θ γᾶ σύ ἀ16 ΤΠ ΒΥ": 
ΒΒ αμλβθ5 ΜΙ απλιπ, ϑοππο, ΗἩέου ἀθυ 
ἀογθομεῖρ εὶς, δυκούθη γὸπ ἀθγ βοη- 
πμ6.“ )ὲ5 Οἰδδιοῃύ δύ σαὺ δυμαϊίθη : 
σψοπ θη Καὶ πίη 15 Ζιιυ νυβυ τα τη Θ᾽ (6 ἢ 
Καοπθ πιϊϑϑῦ 5δῖ6 ποοῦ ἰππιηϑὺ 85 ΕἾ 155. 

0. τῶν πϑησύ νοη ξωπροσϑ'εν ἃὉ. 
8. περιεῖδε. περιορᾶν εἰσ. ἅδεν- 

Β6 ἤθη, ἀδπῃ 810} 50. Ὑἱθὶ νυῖθ σ- 
ΒΟ 6 ἤ 6 πη 8. 556} ἰδέ ἰδοὺ παὶί Ῥατσγίϊς, 
γουθαπ θη υυν161 89, 1Π| θὅ; ταὶ [πἤπ. 
οὉ. ὁ. θ4. 

οὗ οἵ. 
(πἰομύ οὐκ οἵ) ἀποῖ 1 109. 
Ἡοιιθυ. 
ἀνδριάντα 80. ἑωυτοῦ. 
11, δυνασϑῆναι. Ὁπαιιίποι. 50 

διοῖ Ἡοπιθὺ ἀπ απίθυ ἄθα αἰϊβοι θη 
Ῥγοβαῖκοῦῃ Χϑπορθοῃ. 

Τ)α5 πδομ αν οκσυο δ οὗ οἵ 
ΟἿ 50 μοὶ 

12. ἱστάναι 56. αὐτόν. ἴϑοῦετ ἀϊδ 
Ααδἰαβθαπρ 465 ΡΘυβδη!. Ῥτοόποπι. 8. 
4.18. ΟὈ]Θού Ζὰ ἱστάναι ἰδέ ἄνά- 
ϑημα (ΞΞ ἀνδριάντα) 50. ἑωυτοῦ, 
γᾶ 5 ἰθομύ ἃτ5 τῶν ἐκείνου ἀναϑη- 
μάτων εὐσϑπζύ νυῖγά. 

18. μ ἡ οὐκ πάθη 5ἴοῖ θϑῖτα [πῆπ, 
ππὰ Ῥαγίϊο. πὶ πϑοῦ παρδίϊνοπ 
ϑδύζθη; νυνὶ ΠΙΘΥ ο. 181. Ῥόοοῖ νϑὶ. 
6.:100. : , 

ΖΙαρεῖον. Μίαπ δαῦὺ πραδγάϊποβ 
ἄθηῃ Ναᾷθη ἀθ5 Ῥάτθιιβ δῦ. οἴθποὺ 
Τοιμροὶνναπα ἴῃ ἀ6Υ σγόββεη Θ8586 σ6- 
Ταπάρῃ. 

11. Ῥῆοσο (ΔίθμπερεἊα) 1538 --- 
1809, Ναοβιἔοϊ σου. ἀθθ Ἐδπιβοβ 11 
Θοβοβίγβ. 

11, συνενειχϑῆναι δέ οἴ τυ- 
φλὸν γενέσθαι νοῖ. 1 19 τῷδε 
συνηνείχϑη (ΞΞ συνέβη) τοιόνδε γε- 
νέσϑαι πρῆγμα. 
τυφλόν. ἈΑοοιδ. αὐ δἴπθη Ὀδΐέϊν 

θϑζοβθη. γα]. Ν 109 ὥρη ἂν εἴη 
ὑμῖν ἐκβάντας ἐκ τῶν νεῶν τῶασσε- 
σϑαι πεζῇ. ΛΝ 6 485 νυ 5 Ζιιπὶ ἔπῆπ. 
αἷἰ5. δα ]θοῦ σὰ ἀθηκϑη ἰδ, τὰ οἰπϑὴι 
ΑΒ α5. ΟὈΙ]αιι5. δέθΐ, 50 νυ ουάθαῃ εἶδ 
Ργδάἀϊοαθνθη. ἀπᾷ αἰίγιθατῖνοι Β6- 
Βυπητιη απρθ δα ύννθάθυ ἴῃ: ἀθηβθ θη. 
οᾶδι15 σοβούζέ οὐϑὺ ἴθ ἄθῃ Ἀοσοιδβδίϊν. 
ὙΟΙΝ ὦ. 159. 6 ΕΟ. 

οἷ. Βοδοδίε ἀϊθ ἀθπιο πϑύτα ἶν 6 
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τοιόνδε πρήγμα᾿ τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγιστα δὴ τότε 
ἐπ᾽ ὀκτωκαίδεκα πήχεας, ὡς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας. πνεύμα- 
τος ἐμπεσόντος κυματίης ὁ ποταμὸς ἐγένετο. τὸν δὲ βασιλέα 
λέγουσι τοῦτον ἀτασϑαλέίῃ χρησάμενον λαβόντα αἰχμὴν βαλεῖν 
ἐς μέσας τὰς δίνας τοῦ ποταμοῦ, μετὰ δὲ αὐτίκα καμόντα αὐτὸν 

τοὺς ὀφθαλμοὺς τυφλωϑῆναι. δέκα μὲν δὴ ἔτεα εἶναί μιν 
τυφλόν, ἑνδεκάτῳ δὲ ἔτεϊ ἀπικέσϑαι οἵ μαντήιον ἐκ Βουτοῦὺς 
πόλιος, ὡς ἐξήκει τέ οἵ ὁ χρόνος τῆς ξημίης καὶ ἀναβλέψει γυ- 
ναικὸς οὔρῳ νιψάμενος τοὺς ὀφθαλμούς, ἥτις παρὰ τὸν ἑωυτῆς 
ἄνδρα μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνδρῶν ἐοῦσα ἄπειρος. καὶ 
τὸν πρώτης τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς πειρᾶσϑαι, μετὰ δέ, ὡς οὐκ 
ἀνέβλεπε, ἐπεξῆς πασέων πειρᾶσϑαι᾽ ἀναβλέψαντα δὲ συναγα- 
γεῖν τὰς γυναῖκας, τῶν ἐπειρήϑη. πλὴν ἢ τῆς τῷ οὔρῳ νιψά- 
μένος ἀνέβλεψε, ἐς μίαν πόλιν, ἣ νῦν καλέεται Ἐρυϑρὴ βῶλος, 
ἐς ταύτην συναλίσαντα ὑποπρῆσαι πάσας σὺν αὐτῇ τῇ πόλι. 
τῆς δὲ νιψάμενος τῷ οὔρῳ ἀνέβλεψε, ταύτην δὲ εἶχε αὐτὸς γυ- 
ναῖχα. ἀναϑήματα δὲ ἀποφυγὼν τὴν πάϑην τῶν ὀφϑαλμῶν 
ἄλλα τε ἀνὰ τὰ ἱρὰ πάντα τὰ λόγιμα ἀνέϑηκε, καὶ τοῦ γε λόγον 
μάλιστα ἄξιόν ἐστι ἔχειν, ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἵρὸν ἀξιοϑήητα ἀνέ- 

8, ἐξήκει --- ἀναβλέψει. απ 
Πότε φἰθιομβατη ἀἃ8 ΟΥ̓ΆΚΟΙ ἀϊγθοΐ 
γβάβθῃ; β8η2 ΘΌ6π5018 ὡς τίσις ἥξει. 

19 
ΑὙΕΚοὶ αἷς 

ϑδιζυθυθίπάιιπσ. θ᾽ 6ὺ ἨἈεοΙαἰνϑαί 
τὸν μέν σοῃύ ἴπ οἴπθη Βεπιοπδίγαίιυ- 
δαί ἅδον. ὅ'.. Ζ. ΠῚ 39. 

4 κατελϑόντος 5.2, 0. 
καὶ τὸν οἵί 50. κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος ἐπ᾽ ἑκατὸν 

ἡμέρας. 
9. ἐπ᾿ ὀκτωκαΐίδ. π. ἀποροῖ ἢΓ 

21 στϑῖηῃ. ἘἾ155, γε]. 015: 

8. κυματέης ὃ ποταμὸς ἐγέ- 
ψετο πδοπάριῃ τοῦ ποταμοῦ πατελ- 
ϑόντος νουπογρορδησθη, 16 Ηδτίε 
ἅδον Οοπούγποίξίοη νυϊγὰ ἀδάθγοι σ6- 
τηϊ!αοσί, 4885 ΒΟΠῸΠ οἷη ϑαίζΖ (ὡς 
ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας), δὰ ἄθπη 8115 
τοῦ ποταμοῦ ἀον Νοιιϊπαίϊν αἷβ ϑ110- 
θοῦ Ζι Θηύπμθηπιθη., σου βσθσαησ θη 
150. 

4. βαλεῖν. 4]. ἀδ5- ἀΠΠΠΟἢ 6 6ε- 
θα γθη ἀ65 ΧοΥχοβ ὙΠ 85 τὸν Ἑλ- 
λήσποντον ἐκέλευσε τριηκοσίας ἔπι- 
κεσῆγαι μαστίγι πληγᾶς. 

0. τυφλωθῆναι. ΑΙ ϑίγαϊίο [τ 
βοΐπθη ΕὟθνοὶ, ἀἄα ἀογ Νἠ πδιηθη 10 ἢ 
ζαὰν Ζεῖς ἄθν ὕοθουβοινν δπα ησ ΓᾺΡ 
ΘΙ σα]: 5. Ζ. ο. 62. 72. 

1. Βουτοῦς π. 5. Ο. θ8. 

10. 
Ῥτοποιμθη: ν68]. 1 34 καὶ τούς. Ζα 
1172 (τοῖσι γαρ). 

18. πλὴν ἢ τῆς. τῆς -- (ταύ- 
τὴν) ἧς. 

14. Ἔρυϑο. βῶλ. Ὀῖο μᾶρ6 ἀ65 
Οτίβ ἰδέ πίον νυ οἰίθυ θθ Καπηΐ. 

16. σὺν αὐτῇ τῇ π. Μεῖδέ [6μ}Ὁ 
ἴπ ἀϊοβου ογθιπασηρ σύν; γΕ]. ο. 41. 

160, τὴ ξ δὲ νιψάμενος -- ἀνέ- 
βλεψε, ταύτην δὲ εἶχε 85 βία πα 
1πὶ ὙΠ σθῃθη θη: τῶν μὲν ἐπει- 
ρήϑη, οὐδὲ ἀνέβλεψε, ταύτας μὲν 
ὑποπρῆσαι. γε]. Ζ. ο.. 39 οτέοισι 
μὲν -- τούτοισι μὲν --- ὁτέων δὲ -- 
τούτοισι δέ. 

18. τοῦ γε --- ἔχειν, ὈφΖιομύ 5108 
αὐ ἄδη σαπΖθη [οΙσοπάθηῃ ϑαΐζ: δ6- 
Πδὰ 801 14. 

19. Ἣλ. τ. ἱρόν. [πῃ Ηδ]]οΡο 18. 

δ 



118. Π. ΟΑΡ, 112--118. 89 

ϑηκε ἔργα, ὀβελοὺς δύο λιϑένους, ἐξ ἑνὸς ἐόντα ἑκάτερον λίϑου, 
μῆκος μὲν ἑκάτερον πήχεων ἑκατόν, εὐρος δὲ ὀκτὼ πήχεων. 

Τούτου δὲ ἐκδέξασϑαι τὴν βασιληίην ἔλεγον ἄνδρα Μεμ- 112 
φίτην, τῷ κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶσσαν οὔνομα Πρωτέα 

δ εἶναι᾽ τοῦ νῦν τέμενός ἐστι ἐν Μέμφι κάρτα καλόν τε καὶ εὖ 
ἐσκευασμένον, τοῦ Ἡφαιστείου πρὸς νότον ἄνεμον κείμενον. 
περιοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο Φοίνικες Τύριοι, καλέεται δὲ 
ὁ χῶρος οὗτος ὁ συνάπας Τυρίων στρατόπεδον. ἔστι δὲ ἐν τῷ 
τεμένεϊ τοῦ Πρωτέος ἵρόν, τὸ καλέεται ξείνης ᾿Ζφροδίέτης᾽ συμ- 

10 βάλλομαι δὲ τοῦτο ἱρὸν εἶναι Ἑλένης τῆς Τυνδάρεω, καὶ τὸν 
λόγον ἀκηκοὼς ὡς διαιτήϑη Ἑλένη παρὰ Πρωτέϊ, καὶ δὴ καὶ 
ὅτι ξείνης ᾿ἀφροδίτης ἐπώνυμόν ἐστι᾿ ὅσα γὰρ ἀλλα᾿ ἀφροδίτης 
ἵρά ἐστι, οὐδαμῶς ξείνης ἐπικαλέεται. Ἔλεγον δέ μοι οἱ ἱρέες 118 

ξ 2 τ ΄, 

ἱστορέοντι τὰ περὶ Ἑλένην γενέσϑαι ὧδε᾽ ᾿4λέξανδρον ἃρπά- 
σαντα Ἑλένην ἐκ Σπάρτης ἀποπλώειν ἐς τὴν ἑωυτοῦ καί μιν, 

1. ὀβελούς. Ὅϊ6 ΟΡ δε βκθη, 
γγϑίομθ ἱπὶ ἄσυρίϊβομθη Το ρο δα 
γοΥ ἄθη Ῥυ]οπθη (5. 6. 101) Ζὰ βίθῃθῃ 
ΡΠοροίθπ, νγᾶσθπ τϊύ ἄθη ὙΥΘΙἢΐη- 
ΒΟ συ θη ἀον Καπῖρσε νϑύβθῆθη. ὁβε- 
λοί 5'ἰπα Ποῆ νἱθυβϑι ἐσθ πδοἢ ΟΡ 6 π 
βρῖΖ Ζαϊδαΐεπάςε. ρυγδιηϊἀθηςοσγιηΐρ 
Θπάθπάθ ϑ'ϑαϊθπ (ϑριζΖθααϊθ πη) δα 
πἰράγιρον Βαβῖβ. δ πιθιβίθῃ νγϑῦθῃ 
85 ΠΡυ Βόιοι ασδηϊῦ πα δ5 οἱ Π 6 τὰ 
ϑίοίη. ϑ16 ὑυάσθη Ὀ15 160 Εΐπμ55 ΠοΟἢ. 
6 θεν τη θϑίθπ ὑυᾶσθπ Ζι Ηδθ]ϊο- 
ῬΟΙδ υπὰ Το θεπ. ΜΘηγοσθ ἀ61γ561- 
Ῥδθη 5ἰπά πδὸῖ Ἐϊασορα δθρυδομί 
(ἤοπι, Ῥαγίβ, Ιμοπάοπ; αἴθ Βοϊάθῃ 
ΟὈ ΘΙ 5 κοη νοῖ 1μχοῦ).. 

ῶ. μῆπος μὲν ---τῬεὐρος δέϑ5. 6. 
ο 

ἀλη Σ ἔκ. ἀπροίδην 147 τῆοΐη. ΕἾι55. 
ὀκτὼ πήχ. ἀπροίδην 11 τῇ, ΕἾι55. 

1192. Ῥτοίβαυϑ. 
8. τούτου -- ἐκδέξ. Ἔθαπ80 α6. 

1921 Απῖ,, νρῖ. ἀασοσθη ο. 111 ἃ. 1 
160 Απῇ. 

4, τῷ -- εἶναι 85. 2. ο. θ4. 
Πρωτέα. ΝΥ εἴοιοιι ἀσυρ(ϊθομθη 

αοίίο Ῥτοίθιιβ θη βρυϊοῦ, ᾿δύ Ὀἷ5 οὐχί 
πού ουννίθβθη. Ὑγρ θῖομα αἴθ ϑαρα 
νὸπ ἄθπι συὶθοιίβομοπ Μοεγροίς 
Ῥτοίθιιβ (Ηοια. Οαν88. ΓΝ 851), ἀδθὺ 
γἱθ θοῦ ογδύ ἀασοι βρᾶξθτο πγίμο- 
Ἰοσίδοδθ ᾿θθαύαπο. σὰ οἴπθι ἄρυρ- 
ὑϊδοίθη Κοπὶρσ ρον οσάθῃ ἰβύ. 

Τεθον αἴθ Οὐποίγιιοίΐοη σοπ οὔ- 
νομα --- ἐστι 5. 4. ο. 17. 

τ. Τυρίων στρατόπ. ΑΘΠπΙἱο πα 
ΡΒΟπΙΖίβοιβ Ηδη οἰ η θα ου]αθβθάπρσεπ, 
416 δῖοι ἀπίον ἄθπ βομαίζ εἶπ Ηοὶ- 
᾿ρύαπηβ θαρθῦθπ Βαίίεπ, νγβθγάβπ 
80 ἢ} ἴπ ἃπάργθπ σγὔββοσθη ϑίδαάΐθῃ 
ἀ65 ΑἸ δου πὴ5 ουνυ δ ηπέ, --- Ὑ]ΘΙΠοἱομο 
ὙΥΔΥ ἀἴθθοβ ἄθη ῬΗηδηϊζίοσπ ἴθ υ]85- 
56π6 Οἰδβθιθί ἀστγοῃ εἶπα Νίδιιου νοπ 
ἄθιη ἄρσγρύϊδομθπ Οἰδθίθὶ σεοίγαππί 
(ἄδμεὺ στρατόπεδα), 4 416 Αορυρ- 
(6 Υ 16 θη πᾶμθγθη Ὑ  υΚϑὴν πιῖέ ΕὝοιη- 
ἄβθη ψϑυϑβϑομθαίθπθ. ἀπο στρατό- 
πεδὰα Ἰώνων νγοτάδῃ ο. 164 δυνυϑ ῃπί, 
αἴ8 ᾿πά65 εἴπη ἃπάβθγθη Ζννθοκ δαύ- 
βῆ. Εἶπε ππ]ῖοῖα ΝΙΘάθυ]αβδαπρ 
[ὰγ ἀϊθς Ουίθοῆθη νυν Ναυκταίβ, 5. 
ο. 118. 

9. ξεέν. ᾿ἀφροδ. Ζι ἀπίοτηβομοὶ- 
ἄθῃ νὸρ ἴἤγϑὺ οἷπμθἰ πιΐϊβοθθη ἄσυρ- 
τἰβομθπ Αρῃγοαϊίο : 5. 2. ο. 41. 
συμβάλλομαι οοπίοῖο; 50 1 68, 

11. διαττήϑ'η. Αἰθίδοι ὁ Βεὶ Α]- 
Ιθπ πιϊῦ ἄθη Πρ έμοπσεη αε, αὖ; ξὲ, 
ευ, οὐ ἀπίαπσοπάθη ὑϑυθαπ [6 0 ἱπὶ 
Ὀϊαϊοοῦ 465 θυ. 485 πὺξ. ἰθιηρου. 

19. ἐπώνυμόν ἐστι 56. τὸ ἵροόν. 

119. 14. Ἑλένην. Ῥίοδοιθο ὅσα 
ἰοὺ ἀθ Ἠδίθπα 465 πατρί άθ5 Ζὰ 
αταπάς. 
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ὡς ἐγένετο ἐν τῷ “Αἰγαίῳ, ἐξῶσται ἄνεμοι ἐκβάλλουσι ἐς τὸ 4{- 
γύπτιον πέλαγος, ἐνθεῦτεν δέ (οὐ γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα) 
ἀπικνέεται ἐς 4ἴγυπτον καὶ 4ἰγύπτου ἐς τὸ νῦν Κανωβικὸν κα- 
λεόμενον στόμα τοῦ Νείλου καὶ ἐς Ταριχηίας. ἣν δὲ ἐπὶ τῆς 
ἠιόνος, τὸ καὶ νῦν ἐστί, Ἡρακλέος ἱρόν, ἐς τὸ ἣν καταφυγὼν ὅ 
οἰκέτης ὁτευῶν ἀνθρώπων ἐπιβάληται στίγματα ἵρά. ἑωυτὸν 

διδοὺς τῷ ϑεῶ, οὐκ ἔξεστι τούτου ἄψασϑαι. ὁ νόμος οὗτος δια- 
τελέει ἐὼν ὁμοῖος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς. τοῦ ὧν δὴ ̓ Δλεξάν- 
δρου ἀπιστέαται ϑεράποντες πυϑόμενοι τὸν περὶ τὸ ἱρὸν 
ἔχοντα νόμον, ἱκέται δὲ ἱξόμενοι τοῦ ϑεοῦ κατηγόρεον τοῦ 
᾿ἡλεξάνδρου, βουλόμενοι βλάπτειν αὐτόν, πάντα λόγον ἐξηγεό- 
μένοι. ὡς εἶχε περὶ τὴν. Ἑλένην τε καὶ τὴν ἐς Μενέλεων ἀδι-- 

κίην᾽ κατηγόρεον δὲ ταῦτα πρός τε τοὺς ἵρέας καὶ τὸν τοῦ στό- 
114 ματος τούτου φύλακον, τῷ οὔνομα ἦν Θώνις. ᾿Ζκούσας δὲ τού- 

τῶν ὁ Θῶνις πέμπει τὴν ταχίστην ἐς Μέμφιν παρὰ Πρωτέα 16 
ἀγγελίην λέγουσαν τάδε᾽ Ἥκει ξεῖνος, γένος μὲν Τευκρός, ἔρ- 
γον δὲ ἀνόσιον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐξεργασμένος᾽" ξείνου γὰρ τοῦ 
ἑωυτοῦ ἐξαπατήσας τὴν γυναῖκα, “αὐτήν τε ταύτην ἄγων ἥκει 
καὶ πολλὰ κάρτα χρήματα, ὑπὸ ἀνέμων ἐς γὴν ταύτην ἀπε- 
νειχϑείς᾽ κότερα δῆτα τοῦτον ἐῶμεν ἀσινέα ἐχπλώειν. ἢ ἀπε- 
λώμεϑα τὰ ἔχων ἦλϑε; ᾿ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ὃ Πρωτεὺς λέ- 
γοντα τάδε᾽ άνδρα τοῦτον. ὅστις κοτέ ἐστι ἀνόσια ἐργασμένος 
ξεῖνον τὸν ἑωυτοῦ, συλλαβόντες ἀπάγετε παρ᾽ ἐμέ, ἵνα εἰδέω, 

10 

20 

1. ἐξώστης. δοπ νγϑ! οί πὶ εγΡ. 
ΔὈΖιΠοἰίθη ὁ 
ἐκβάλλουσι. Βοδομίεβ ἄθη Υ 6 οἢ- 

5681 ἀογ Ἀφᾶοθνν εἶδα (Καγ σου ΠῈΓ ΠΟΟΙ 
ἀποπλώειν): ᾿διῆσου ἰδ ἀν ατηρϑ- 
Κρησί ΕΝ} (ΠΠορουραηρ ἃιι5 ἀδὺ ογαΐ. 
Τροία ἴπ αἴθ ἱπαϊγθοία, Ζ. Β. 1 86). 
16 ΠΟΥ ο. 1181 324, 

8. Κανωβικπόν τ. Ταριχ. γνΕ]. Ζ. 
ο. 1δ. 

ὅ. ἐς τὸ ἣν “καταφυγών 5. χ, Ὁ. 94: 
τὸ ἐπεὰν φανῇ. 

06. ὁτενῶν ἄνϑιο. ὅεπ. 
ἄθεν ὁστισῶν 5. 2. ο. 32. 
ἐπιβάληται. Βοδοιίς ἀΐε Βε- 

ἀθαίαπα 465 Μοάϊαπιβ. 
στίγματα ἵἷἵρά. ἄππι Ζεϊοϊιαπ 

ἀαίαν, 4855 ΟΓ 8ἃ]5 δοῦλος τοῦ ϑεοῦ 
485 ἰπϊσθηύαπι 465 Οοὐίεβ. νυθγάθπ 
γν 0116 (ξωντὸν. διδοὺς τῷ ϑεῳ). 

8, τῷ ἀπ ἀρχῆς 80, Ψόμῳ. 
10. ἔχοντα ἱπίταπδ. ννΐθ 2. Β. 6. 

ῬΟΒ5. : 

91 διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα. 8. 2. 
ὌΝ: 

11. πάντα λ6γ. ἐξ. νο].121.,1; 
6θ6π80 ο. 118 ἔο]α. 5. 10. 

14. Θῶνις. ϑεῖπε δέῃ Ῥοὶν- 
ἀδπιηὰ Κοππῦ 8Ὸ 0} ΒΗοπι. Οαν85. ΤΥ 
228 ἔχε φάρμαπαι μητιόεντα ἐσϑλά, 
τά οἵ Πολύδαμνα πόρεν. Θῶνος πα- 
ράποιτις, 4) γυπτίη, τῇ πλεῖστα φέ- 
ρὲν ξείδωρος ἄρουρα φάρμακα, πολ- 
λὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ 
λυγρά. Ναἧοϊ ἄθπι ὙΠΟ ΠΪδ. ὙΥΥ ἰδ 
Ηδπαοἰεοίααέ ΤΊ οἶδ δ ἄθυ Καπορὶ- 
Βόῃ θη ΝΗ πιπάπ πη θοπαππί: ὈΙΟΘΔΟΥ 
Κοππύ 56 ἃ[5 πγα]ίθῃ Ηδπδεἰβρ]αίΣ. 

114. 14. ἀκούσας δὲ τούτων, 
50 80} 1 46: νΕ]. ἄαρορθῃ αι. ὁ, 11 
Απῇ, ἀκούσας δὲ ταῦτα. 

90. ἐῶμεν -- ἀπελώμεϑα Οοπ- 
7πποί. ἰηίογγοῦ. 

21. λέγοντα. Αςο. 5ἷπρ, πηᾶϑοα!. 
οὗδὺ πραῖγιιι ρἰ τα 15 ὁ 



118. 11. ΟΑΡ. 114---118. 91 

ὃ τι κοτὲ καὶ λέξει. ᾿ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Θώνις συλλαμβάνει 110 

τὸν ᾿Δλέξανδρον καὶ τὰς νέας αὐτοῦ κατίσχει, μετὰ δὲ αὐτόν τε 
τοῦτον ἀνήγαγε ἐς Μέμφιν καὶ τὴν Ἑλένην τε καὶ τὰ χρήματα, 
πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἱκέτας. ἀνακομισϑέντων δὲ πάντων εἰρώτα 

ὅ τὸν ᾿4λέξανδρον ὁ Πρωτεύς, τίς εἴη καὶ ὁκόϑεν πλώοι ὁ δέ οὗ 

καὶ τὸ γένος κατέλεξε καὶ τῆς πάτρης εἶπε τὸ οὔνομα, καὶ δὴ 
καὶ τὸν πλόον ἀπηγήσατο ὁκόϑεν πλώοι. μετὰ δὲ ὁ Πρωτεὺς 
εἰρώτα αὐτόν. ὁκόϑεν τὴν Ἑλένην λάβοι᾽ πλανεομένου δὲ τοῦ 
᾿Δλεξάνδρου ἐν τῶ λόγῳ καὶ οὐ λέγοντος τὴν ἀλήϑειαν ἤλεγχον 

10 οἵ γενόμενοι ἱκέται ἐξηγεόμενοι πάντα λόγον τοῦ ἀδικήματος. 
τέλος δὲ δή σφι λόγον τόνδε ἐκφαίνει ὃ Πρωτεύς, λέγων ὅτι 
Ἐγὼ εἰ μὴ περὶ πολλοῦ ἡγεόμην μηδένα ξείνων κτείνειν, ὅσον 

ὑπ᾽ ἀνέμων ἤδη ἀπολαμφϑέντες ἤλϑον. ἐς χώρην τὴν ἐμήν, 

ἐγὼ ἄν σε ὑπὲρ τοῦ Ἕλληνος ἐτισάμην, ὅς, οὐ κάκιστε ἀνδρῶν, 
ξεινίων τυχὼν ἔργον ἀνοσιώτατον ἐργάσαο᾽ παφὰ τοῦ σεωυτοῦ 
ξείνου τὴν γυναῖκα ἦλθες" καὶ μάλα ταῦτα τοι οὐκ ἤρκεσε, 
ἀλλ᾽ ἀναπτερώσας αὐτὴν οἴχξαν τ ἐκκλέψας. καὶ οὐδὲ 

ταῦτά τοι μοῦνα ἤρκεσε; ἀλλὰ καὶ τὰ οἰκία τοῦ ξείνου κερα- 
ἴσας ἥκεις. νῦν ὧν ἐπειδὴ 5. πολλοῦ ἥγημαι μὴ ξευνοκτο- 

νέειν, γυναῖχα μὲν ταύτην καὶ τὰ χρήματα οὔ τοι προήσω ἀπά- 
γεσϑαι, ἀλλ᾽ αὐτὰ ἐγὼ τῷ Ἕλληνι ξείνῳ φυλάξω, ἐς ὃ ἂν αὐτὸς 
ἐλϑὼν ἐκεῖνος ἀπαγαγέσϑαι ἐθέλῃ" αὐτὸν δέ σε καὶ τοὺς 

1. ὅτι-- καὶ λέξει. καί ἴῃ γεῖ- 
Ὀἰπάππρ' πιϊΐ οἴ πθπὶ ΡΥ ΌΠΟΙΙ. ᾿πέθυγορ, 
“Βείομῦ θεβοπάθιβ ἀθπ ΕἾΔ ΡΘυΥ Η,. 
80. Βεῖβδύ 111 τέῳ καὶ τρόπῳ ἐπι- 
χειρήσομεν δα  νγ86 ]90}86 ὙΥ οἶβο 
ΠῸΤΪ 5011|6ῃ υυἷν 65 θοίχγεΐίρθηῃ. 

11ὅ. 4. πρὸς δέ δάνβθυθια!, νυῖθ 
οὔθ (2) μετὰ δέ - Ροβίθα, ν9]. 1 
071. 119. καὶ πρός 5. {[15660. 

ὅ. τίς --καὶ δκόϑεν. Ὀϊτοοίαοβ 
απ ἱπαϊγθοίθβ ΕἾ ΑΡΘΡΤΟΠΟΙΊΘ ἢ τογ- 
δαπάθη νυῖθ 1 3. 

6. πάτρη αἰ ον θνῖβοιι Εν πατρές. 
11. λέγων ὅτι. ὅτι εὐϑομεῖπέ Βοὶ 

ἄδη Οὐϊθοιθη βθἢν οἵξ. γοὺ ἀδὺ νυῦτί- 
Ἰϊοῖθα Απεά σα προ ον ὑγοσίο ] 1θπιὰπ- 
ἀθ5: οἷπ. Θθρυδοῖ ταϊ ἄρῃ υνῖσ 
πἰοίβ ΒΒ πΙ ο65 ἤᾶθθι, ἀπᾶ ἄδῃ υυῖν 
ἴῃ ἀοὺ Τὐοθουβθίζι πσ πο πϑοῆδἢ- 
τηθὴ Κῦππρῃ. 

12. ἐγώ ἀε5 Νδοιμάγιοκα ΠΆΙθοΥ 
ππύθη 21 νυ ]θάθυ οἱ. 

18. ὑπ᾿ ἀνέμων -- ἀπολαμφῳ- 
ϑέντες δ[ί, ὁ “ἀπολαμβάνειν απο- 
Πἰδιη ΟΠΊΠἾΠΟ βἰσηϊβοδί 1πίοτοϊα - 
άθγθ, ἱπύθγοΐϊρουθ, 46 νεπίο 40ο0- 
46 ἃ Ρτοροβὶίο Τεἴποιθ δχοπἀθπίδ 
Ρτοργίαμη οβδί νοοδθα!απης. ΥἹΟῚ. 
ΠΟ. ὙἹ 29 ἥν που ὑπὸ ἀπλοίας 
ἀπολαμβανώμεϑα. 
ἤδη γΘΓΌ. τὶ ἡ}ϑον. 
16. παρα τοῦ --Ἐ- ἠ.ϑ'ες. ἴῃ ετ- 

ΚΙᾶσθπάθη πὰ ουἸδαίοσπάθη ϑϑίζθεη 
ἰδ 485 Αβυπάθίοπ μᾶπβρ. 

10. μάλα Ππαοί 5106. δέου ἴῃ ἀ6Γ 
Βεάδαϊιηρ μάλα αὖ σορταποιύ; νρ], 
1194. 

17. ἔχων ἐκκλέψας. ὙΥΪΟ πιδᾶπ 
ἴῃ Πηϊέον θαε βασέ ἔχω ἐκκλέψας, 50 
Θοβοῃιθιί αἴθα οι... νγθπῃ ἔχω 1π5 
Ῥαγίϊο. ἀὐϊε, 

19. ἥγημαι. Ὅεᾶ5 Ῥετγίδοι νοη 
ἡγέομαι Θοθγαπ οι Ηδρν, νογλαρβ- 
υγοῖβα ἵπ ἀον Βεάἀριίξαπο σα 6 η. 
16 Πἴου ο. 40. 47. 107. 

.. 



02 ἩἨΒΕΝΟΘΟΤῚ 

σοὺς συμπλόους τριῶν ἡμερέων προαγορεύω ἐκ τῆς ἐμῆς 
γῆς ἐς ἄλλην τινὰ μετορμίξεσϑαι, εἰ δὲ μή, ἅτε πολεμίους 
περιέψεσθαι. 

Ἑλένης μὲν ταύτην ἄπιξιν παρὰ Πρωτέα ἔλεγον οἵ ἵρέες 
γενέσϑει᾽ δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγον τοῦτον πυ- 
ϑέσθαι᾽ ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιέην εὐπρεπὴς ἦν τῷ 
ἑτέρῳ, τῶπερ ἐχρήσατο, [ἐς ὃ] μετῆκε αὐτόν. δηλώσας ὡς καὶ 
τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον. δῆλον δὲ κατάπερ ἐποίησε ἐν 
Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῇ ἄλλῃ ἀνεπόδισε ἑωυτόν) πλάνην τὴν ᾽4λε- 
ξάνδρου, ὡς ἀπηνείχϑη ἄγων Ἑλένην τῇ τε δὴ ἄλλῃ πλαζόμενος. 
καὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης ἀπίκετο (ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ 

3 ,ΗΒΗΣ ᾿ δ δ ἐν Ζιιομήδεος ἀριστείῃ᾽ λέγει δὲ τὰ ἔπεα οὕτω 
",. 3) το ᾽, Ην 

ἔνϑ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 

Σιδονέων, τὰς αὐτὸς ᾿Ζ4λέξανδρος ϑεοειδὴς 
» Ἢ ͵ 
Ἤγαγε Σιδονέηϑεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 

Ὶ ἰν ΄ [2 ς , 2 Ἷ 3 ’ 

Τὴν οδον, ἣν Βλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 

1. τριῶν ἡμερέων. Ὀπαρμᾶπ- 
δῖον Οθποίΐν, ἀδὺ ἴθ ψευθίπάπης 
τϊῦ Οδγαϊ πα] Ζα θα ἄθη Ζεϊθεοίτασ 
ΘαΒαΥ Πού τες ἵππου 8} ; 5. Ζ. 6. 128 
χρόνου τοσούτου ἀπ ΒΟΒΟΠάοΥ5 ὁ. 8 
ἡμερέων τεσσέρων ἀναπλόου. 
προαγορεύω. Ὅϊ6 θεϊάθη γοῃ 

προαγ. ΔΟΠδηρίροπ Ἱπῇῆπιίνο βἰπα 
ψοη ψοβο ἰθάθποπι ὅἰθηιδβ: ν6]. ὙΠ 
149 προειπεῖν δὲ τοῖς ἀγγέλοισι πρὸ 
δύντος ἡλίου ἀπαλλάσσεσϑαι ἐκ τῇ 
᾿ργείων «χώρης, εἰ δὲ μή, περιέ- 
ψεσθαι ὡς πολεμίους. 

2, ἅτε. 5. 2. ο. 64. 

ὃ. περιέψεσϑαι 
Ῥᾶ885.9 5. Ζ. 6. 14. 

Τηθηϊύ. ζ[αυΐ. 

110. 4. ταύτην ἴδὶ ΘαὈ]θού (αὐ- 
τη ἐγένετο ἄπιξις). ἘΠ ἰδ 485 5Ὁ- 
76οὐ τοῦτο ἄδθια Ῥυδάϊοαύ ἵτππ αθπὰ5 
ἈΒΒΙΠΠΠοτύ, 16 4165 ΠδΙΠΘΏΨ ΠΟ ἢ θεοὶ 
ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος, ὃς ρανν δ] Ϊοἢ 
150. 

6. ἀλλά νοῦ. πιῖΐ μετῆκε; νυῖθ 
Ἡοτμοὺ 850 βοβιοκύ ἀπο Ηδρυ. μᾶπῆρ 
ἄδπ Βερυϊϊπαδπάθη δαί τηϊύ γάρ ἄἀθπὶ 
Ζὰ Ὀοερυπάδηάθη νογᾶπ, ἄθιῃ δὲ ἰο- 
διδοῖ ἀοοἢ ἀπίοτβθογαποῦ ἰδέ. ἀλλά 
ψΘΙΌ. ταϊί μενῆπε. ῬΊεβθ θα ϑαίζυου- 
δίπάσπρ ἀλλ᾽ οὐ γάρ ΝῚ 180. Εϊννᾶϑ 
8Π46Υ5 απ, ο. 120, 

τῷ ἑτέρῳ γετὉ. τοί ὁμοίως. 

8. δῆλον δὲ κατάπερ Ξε καϑ- 
ἀπὲρ :».85 ἰδ ἀθδὺ (ἀδγδιβ) ΚΊΙΔΥ νυῖθ 
Θγίέ τι. 5. ὙΥ.: γ6]. ο. 117 κατὰ ταῦτα 
δὲ τὰ ἔπεα δηλοῖ. 

9. ἀνεπόδισε. ἀναποδίζειν 
Ποϊθϑύ ἱπίγαηϑδιίν οἰσθηῦο ἀδπ 
Εα55 Ζυγ  οΚβθύζθη, ἀάπη ἰγδη- 
δἰτἷν ἀναποδίέξειν τινὰ Ὀοννίγκθη, 
4855 θη δ πα βϑίπθη ΕἾ55 σαν οκβοί σι, 
ἃ. κι. Ζιγοκκοιγὺ τ σθυοοδῦθ 411" 
4π6πὶ, ἀμ Υ ἰδί ἀναποδίξειν ἑωυτόν 
(οἰ σθητ ἢ. Ξε βῖοἢ βοὶ υδύ ἃ. ἢ. ἐγ ΠοΥ 
δοϑασίοβ Ζυ οἰ ΖΘ 6 μα) 50. νἱθὶ νυῖθ 
νν7 τ Ἀἀθγταΐθπ, 80 Γ᾽ 92. 

10. τῇ τε.- ἄλλῃ πλαζξόμενος, 
καὶ ὡς --- ἀπίκετο. Ῥεπεοίθθη 
ΤΠ ογσαπρσ νοπὶ Ῥατί. σΖὰπὶ ευΡ, ἔπ. 
ἔπ θη νυ οθθη ο. 44, 

19. Ζιομ. ἀριστείη. 1]. ΥἹ 289 
ἢ. Ῥὶθ Ατίβίϊθ ἀθ5 Ῥ]οτπθάθβ. ὑπη- 
[αϑϑίθ αἰδὸ ἴπ ἀοὺ Αὐβδραθε. ἀἷθ Ηρυ, 
γοΥυ]ὰρ., ἃπ 0} ποοὴ ἀδ5 ΥἹ. Βαοὶι, 
νυβθγθηά 5δἷθ πὸ ἀοΥ ἀυγοῖ αἷς 
ΑΙΘΧαπασίμου [δδιροβοίζέθη Εὐϊπίεϊ- 
Ιαπρ, αἴθ ἀὰοἢ ἀπδούοπ Αὐβαᾶθθη Ζὰ 
αταπᾶο Ἰἰϊερῦ. πὰν ἀδ5 Κ΄. Βα θ6- 
συοῖο, Τεθουπαῦρέ ννᾶσοπ Ζὰ Ηδτ. 
Ζεῖζ ἀϊοὸ Οδάαϊομία Ηοπιθῦβ νυδῆγ- 
ΒΟΒ οἰ ΠΠΙοἢ πΟΟΐ ΚΑῚ πιομύ ἱπ ΒύομοΥ 
οἰπροίοθι τ. 
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118. 11. ΟΑΡ. 116--118, 93 

[ἐπιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείῃ ἐν τοισίδε τοῖσι ἔπεσι. 
Τοῖα “ιὸς ϑυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα, 
Ἐσϑλά, τά οἱ Πολυδάμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις 
Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ξείδωρος ἄρουρα 

5 Φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά. 
καὶ τάδε ἕτερα πρὸς Τηλέμαχον Μενέλεως λέγει" 

Αἰγύπτῳ μ᾽ ἔτι δεῦρο ϑεοὶ μεμαῶτα νέεσϑαι 
Ἔσχον. ἐπεὶ οὐ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.] 

ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ. τι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον 
10 ᾿“λεξάνδρου πλάνην ὁμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτῳ. οἵ δὲ 

Φοίνικες, τῶν ἐστὶ ἡ Σιδών, ἐν τῇ Συρίῃ οἰκέουσι. Κατὰ 111 
ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα [καὶ τόδε τὸ χωρίον οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα] 
δηλοῖ, ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι, ἀλλ᾽ ἄλλου τινός" 
ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι. εἴρηται. ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης 

᾿Δλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἴλιον ἄγων τὴν Ἑλένην. εὐαέϊ τὲ 
πνεύματι χρησάμενος καὶ ϑαλάσσῃ λείῃ ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει, 
ὡς ἐπλάξετο ἄγων αὐτήν. Ὅμηρος μέν νυν καὶ τὰ Κύπρια ἔπεα 
χαιρέτω. 

Εἰφομένου. δέ μδυ τοὺς ἱρέας, εἰ μάταιον λόγον λέγουσι οὗ 118 

Ἕλληνες τὰ περὶ Ἴλιον γενέσϑαι ἡ οὔ, ἔφασαν πρὸς ταῦτα τάδε, 
ἱστορίῃσι φάμενοι εἰδέναι παρ᾽ αὐτοῦ Μενέλεω ἐλϑεῖν μὲν γὰρ 
μετὰ τὴν Ἑλένης ἁρπαγὴν ἐς τὴν Τευκρίδα γῆν Ἑλλήνων στρα- 
τιὴν πολλὴν βωϑέουσαν Μενέλεῳ, ἐκβᾶσαν δὲ ἐς γῆν καὶ ἴδου- 
ϑεῖσαν τὴν στρατιὴν πέμπειν ἐς τὸ Ἴλιον ἀγγέλους, σὺν δέ σφι 

10 

20 

1. ἐν Ὀδυσσείῃ ΙΝ 221. 
606. τάδε ἕτερα ΙΝ 8581. Βεϊάδς 

(6! 1.6 βομθίπθη ΠΟΥ ορϑίθυ οἰπρο- 
ΒΟΠΟΌΘη Ζὰ 56ῖπ, ἀἃ 516 ἴπὶ ἔο] ρθπάθη 
ΘᾺῪ ποι νυοὶίου θθυ οἰ Ομ ἰσύ βἰπα : 
ἄδθηπ αἴθ οϊροιάθη γοτίς (9) με: 
ΖΘ 6. 516 ἢ} πἡπσ δι 416 ϑίθ!]8 ἴῃ ἀοΥ 
1185. θᾶζΖιιΚοπιπιῦ, 4855 76 η6 θϑϊ θη 
Θ 6 ]16ὴ ἀστοθδαβ Κοίπθη Βοννοὶβ ἀδ- 
Τὰν οπίμαιίθη, ἀδθ5 ΑἸθχϑπάθυ ἴῃ 
Αδρυρίοπ βθνύθβθῃ. 

117. 11, κατὰ ταῦτα -- τὰ 
ἔπεα --- δηλοῖ 5. Ζ. γΟΥ. Κ.. 8. 

18. Κύπρια. Τῃ ἀΐεθεπ Κυρτί- 
ΟΠ ΘΠ, ΠΔ ΟΝ ΟΠ ΘΥ ΙΒ 6 Θρ ἰβοῆ θη 616- 
βΒᾶπρϑθῃ, νυθίοῆθ νυνὶ αἴθ Αϑίῃϊορίβ, 
ΤΠ ρου βῖβ, ΙΝ οβύθη, Ζιπὶ Θρβοῆθη Οὐ - 
οἷα σϑιὄνοη., νυαγᾶθη αἷς Βορθθθη- 
μοϊτθη νὸπ ἀδν Ηοομζοῖς 465 Ρίθιιβ 
8 σὰπι Αηΐδηρ ἄρον {Πὰ5 δυζΖϑ]. 

ΝΟῖ ἄοπι Τομίον ϑίαδῖποθ νυ. Κυ- 
ῬΓΟΒ ᾿νθίββθῃ 5]6 τὰ Κύπρια ἔπεα. 

16. εὐαέϊ-- λείη. Ὀίοβα Αὐ8- 
ἀτγἄοκο δἰ πα υὑυδμυβομθί ] ον ἀθπ Κὺ- 
ΡΥΪθπ βθ δῦ Θπύποιμπιθπ. 

18. χαιρέτω ναϊοαπύ; ΘΌθπδο ΤΥ 
96. 

118..20. ιογονίοτὰ περὶ Ἴλιον 
γενέσϑ'αι Ἰᾶπρεπ νοι μάταιον λό- 
γον λέγουσι (ΞΞ ματαίως λέγουσι) 8 Ὁ, 
ἢ οὔ 80, μάταιον λόγοι λέγουσι. 
ἔφασαν --- φάμενοι. ΑΘ. ΒΠ1Οἢ 6 

αϑθυπάδηία ΥΘπάππρθῃ βἰπά ΒΘὮΓΣ 
μᾶπβο᾽ οὶ Ηδϑν. ΥΕ]. ὁ. 173 ἔφη λέγων 
1199 ἔλεγε φάς. Αδμη!]οῆθ 1 114. 
128. 

28. βωϑέουσαν 5. Ὀῖδ]. 5 21. 
ἔδρυνϑέντας, γΡ]. ΓΥ̓ 208 ἴδρυ- 

ϑέντι δὲ τῷ στρατοπέδῳ ταύτῃ ἦλϑε 
ἄγγελος ἀποκαλέων αὐτούς. 



οά ἩἨΒΕΒΟΌΟΤΙ 

᾿Ὶ : 

ἐέναι καὶ αὐτὸν Μενέλεων. τοὺς δ᾽ ἐπείτε ἐσελϑεῖν ἐς τὸ τεῖ- 

χος, ἀπαιτέειν Ἑλένην τε καὶ τὰ χρήματα, τά οἵ οἴχετο κλέψας 

᾿ἡλέξανδρος, τῶν τὲ ἀδικημάτων δίκας αἰτέειν τοὺς δὲ Τευ- 
κροὺς τὸν αὐτὸν λόγον λέγειν τότε καὶ μετέπειτεν, καὶ ὀμνύντας 

3 " 

καὶ ἀνωμοτί, μὴ μὲν ἔχειν Ἑλένην μηδὲ τὰ ἐπικαλεύμενα χρή- 
3 2 5" 2 ΄ ματα, ἀλλ᾽ εἶναι αὐτὰ πάντα ἐν Αἰγύπτω. καὶ οὐκ ἂν δικαίως 

»] Ὕ , ς , - ; ς ῃ 2 Α “ 

αὐτοὶ δίκας ὑπέχειν τῶν Πρωτεὺς ὁ Αἰγύπτιος βασιλεὺς ἔχει. 

οἱ δὲ Ἕλληνες καταγελᾶσϑαι δοκέοντες ὑπ᾿ αὐτῶν οὕτω δὴ 
., 7 Ω » . τῷ "» , ἐπολιόρκεον, ἐς ὃ ἐξεΐῖλον᾽ ἑλοῦσι δὲ τὸ τεῖχος ὡς οὐκ ἐφαίνετο 

δ , 5 Π κ Ε] ᾿Ὶ ΄ - , : ΄ [7 

ἡ Βλενη, ἀλλὰ τὸν αὑτον λογον τῷ προτέρῳ ἐπυνθάνοντο, ουτῶ 
νι Δ ᾿ » - 

δὴ πιστεύσαντες τῶ λόγῳ τῷ πρώτῳ οἱ Ἕλληνες αὐτὸν ενέ- : ΠΡ ΎΤ ΠΤ ΟΣ Ἶ 
119 λεὼν ἀποστέλλουσι παρὰ Πρωτέα. ᾿Α4πικόμενος δὲ ὁ Μενέλεως 

3 ) 5) ΝΥ 29 ΄ ᾽ ᾿ , “ ᾿ 

ἔς τὴν Αϊγυπτον καὶ ἀναπλῶσας ἐς τὴν ἥϊπεμφιν, εἴπας τὴν 
3 -»" Ε) 

ἀλήϑειαν τῶν πρηγμάτων, καὶ ξεινίων ἤντησε μεγάλων καὶ 
Ἕλ , 3 9 , - 9 λ΄ ᾿ δὲ κ Στ να » ΄ 

ἕνην ἀπαϑξα κακῶν ἀπέλαβε, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἑωυτοῦ χρη- 
Ν [4 ᾿] Ἀ 

ματα πάντα. τυχῶν μέντοι τουτῶν ἐγένετο Μενέλεως ἀνήρ 
ἄδικος ἐς Αἰγυπτίους ἀποπλώειν γὰρ ὡρμημένον αὐτὸν ἶσχον 
ἄπλοιαι. ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοιοῦτο ἣν, ἐπιτεχνᾶται 
πρῆγμα οὐκ ὁσιον᾽ λαβὼν γὰρ δύο παιδία ἀνδρῶν ἐπιχωρίων 
τῇ : : δ: Ὶ Ξ- 
ἕντομά σφεα ἐποίησε μετὰ δὲ ὡς ἐπάϊστος ἐγένετο τοῦτο 
ἐργασμένορ ; μεσηϑείς τε καὶ διωκόμενος ὥχετο φεύγων τῇσι 
νηυσὶ ἐπὶ Λιβύης. τὸ ἐνθεῦτεν δὲ ὅκου ἐτράπετο, οὐκέτι εἶχον 

1, ἐπείτε ἐσελϑεῖν ὕἅδον ἀθπ Ζὰν ἀἰϊγθοίεπ Βϑάθἔουπι ννΐῖθ ο. 118. 
Ἱπῆπιν 5. Ζ. ο. θά. (ἐκβάλλουσι). 

ὃ, ἀπαιτέειν πεϊδδί: Θ 65 μα }- οὕτω δή ἀπᾶ ἐνταῦϑα δή Βερεπ 
ἀεοίος (ἀπό) ξοτάετπ. Θερεπβ. δέου ὈΘΙΗΘυ. θη Νοιδαύζ απὰ ἀλ ΠΟΥ 
ἀποδιδόναι Βομπα]αΐρο5 Ζασῖοκ- 800} 45 γ οΥΡ. ἢηῖῦ. πδοΙ ἄθιη ΡΥ Τοῖρ 
δ θθεπ. ΠΘυνοΥ : ννΐθ ἴον 1 ὅ ἀπά πηΐεπ 10. 

1ὸ, τῷ προτέρῳ δπᾶπρέ νοη τὸν 
ὅ. μὴ μὲν (ςΞ μήν) Ῥεοίθιθγηά : 

Ἔθδηβο ἴ 68, νΕ]. ἢ μέν. αὐτόν αὖ»: 5. 2. ο. 104. 

ἐπικαλεόμενα. ἐπικαλέειν ΠῖδΥ 
Ξε ΟΥΪπλϊηὶ ἄδγο. 

1. αὐτοί.  ἀϊο Ηδᾶε νοὴ οἰπϑῖι 
Δοο. ο. Τῇ (τοὺς Τευκροὺς --- λέγει») 
ΔΟΠδπροὶρ ᾿ἰδῦ, 50 ἰδέ ἀθυ Νοιη. ο. [η΄ 
ἃπαϊκο αἰ ξοῖι ̓βεδθύζί, 815 ὑν θη γοῦ- 
δαδρίθηρς, οἵ δὲ Τευλροὶ ἔλεγον. δα]. 
12 οὐδὲ ὧν αὐτοὶ δώσειν (86. δίκας) 
τῆς ἁρπαγῆς. ΑΘΒΠ]Ιο Ια ο. 141 αὖ- 
τὸς γάρ οἵ πέμψαι τιμωρούς, οϑννο] 
βίοι. αὐτός «α΄ τὸν ϑεόν Ὀοζίο: 
ΘΌΘΗΒΟ Ο. 162 παρέσεσϑαι γὰρ αὐτός. 
δέκας ὑπέχειν γννὰβ 1 8 δώιας 

διδόναι (ὃ. ἔδοσαν). 
8. οὗ δὲ Ἕλληνες. ὌὈεθεγραπο 

119. Ἐπ ἤντησε ν6]. 1114. 
16. πρὸ ς δ ἐ Δάνογθ αὶ] : νρ]. ο. 116, 
19. πρῆγμα οὐκ ὅσ. {Π6Ρον Μεη- 

ΒΟΠΘπορἔου θεὶς ἄθῃ Αθρυρίθυπβ. Ζ. 9,4, 
20. ἔντομα (δο. σφαγια)ὴ σφεα 

ἐπ. ἔντομα --Ξ νὶοίϊηᾶ Ρ]Δοδηἀϊ5 εἷ5 
οὔθβδθ. δετγρὶ, δουρ. θη. ἢ 1160. 

ΒΑ ΠΘῸΪΠ6 ΡΙΔοαΒ εἶδ νϑηΐοβ εἷ 
νἱγρὶπο ΘΔ 688. 

ϑαησαΐπο απ δογθπαϊ γϑσϊίιδβ. 
γ 6]. ἀθο ἢ Ονά. Μείαπι. ΧΗ 26 Ε΄. 
ἐπάιστος ἐγένετο τοῦτο ἐρ- 

γασμένοςς νεῖ. ΠῚ 1238 ἐπαιστος 
τ ώροΝ προδιδούς. 

. ἐπὶ “ιβύη ςἴπ ΠΤ ϊθν πὶ γϑυβα8. 
ὅκου ἀπρονππ] 10} 50; ΥΥΙΓ 6.- 

10. 

15. 

20 



118. 1. ΟΑΡ. 119--130, ΟΡ 

“εἰπεῖν Αἰγύπτιοι" τούτων δὲ τὰ μὲν ἱστορίῃσι ἀρήσων ἐπί- 

στασϑαι, τὰ δὲ παρ᾽ ἑωυτοῖσι γενόμενα ἀτρεκέως ἐπιστά- 

μενοι λέγειν. 

Ταῦτα μὲν Αἰγυπτίων οἵ ἵ ἱρέες ὍΛΩΝ ἐγὼ δὲ τῷ λόγῳ 120 
τῷ περὶ Βλένης λεχϑέντι καὶ αὐτὸς προστίϑεμαι, τάδε ἐπιλεγό- 

; μενος" δὶ ἤν Ἑλένη ἐν Ἰλίῳ, ἀποδοϑῆναιν ἂν αὐτὴν τοῖσι Ἔλ- 

λησι ἤτοι ἑκόντος, 78 ἢ ἀέκοντος ᾿Αλεξάνδρου. οὐ γὰρ δὴ οὕτω. 

7ὲ φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος, οὐδὲ οἵ ἄλλοι οἵ προσήκοντες 

αὐτῷ, ὥστε τοῖσι σφετέροισε σώμασι καὶ τοῖσι τέκνοισι καὶ τῇ 
΄, ΕΑ “ 2 Ὁ 

10 πόλι κινδυνεύειν ἐβούλοντο, κως ᾿Δ4λέξανδρος Βλένῃ συν- 
ἢ χῷ - ᾽ 

οἰκέῃ. εἰ δέ τοὶ καὶ ἐν τοῖσι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγέ- 
»"» , 

νωώσκον,. ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, ὁκότε συμμίσγοιεν 
ἽΣ ΄, 2 , ἣ 3 -" Ν ΄ 2 “, “, 3 

τοῖσι Ελλησι, ἀπώλλυντο. αὐτου δὲ Πριάμου οὐκ ἔστι οτε. οὐ 
Ἂ ἘΡΗ ΡΙῪ ᾿ ἘΣ 

δύο ἢ τρεῖς ἢ καὶ ἔτι πλέους τῶν παίδων μάχης γινομένης 
[4 

ἀπέϑνησκον, εἰ χρή τι τοῖσι ξποποιοῖσι χρεόμενον λέγειν, τοῦ- 
Ν 2 

τῶν δὲ τοιούτων συμβαινόντων ἐγὼ μὲν ἔλπομαι. εἰ καὶ αὐ- 
τὸς Πρίαμος συνοίκεε Ἑλένῃ, ἀποδοῦναι ἂν αὐτὴν τοῖσι 

νν αυίθίοπ ὅκοι οὔδν ὅκῃ (ν6]. 1 204 
ὅπῃ ἰϑύσειε). 
120. ὅ. προστέϑεμαι. 61]. 1 109 

οὔ οἵ προσϑήσομαι τῇ γνώμῃ. ὕτ- 
ΒΡ ΠΠΟΊΟἢ δῦ Ζὰ προστέϑεσθαι ἴῃ 
ἀἴοβεν Βεάθαίαπρ τὴν ψῆφον Ζὰ οτ- 
δἄηΖθη. 

ἐπιλεγόμενος. 
δέίου Ὀ6ὶ Ηδχ. βϑοιπὶ γϑραΐδγθ. 
ον 1 78. 86. 

0. ἀποδοθῆναι ὧν (εἰ ἦν Ἑ. ἐν 
Ἶ. -- ἀπεδόϑη ἄν). 

11. εὖ δέ τοι ννϑῃῃ 516 8061 δ οἢ 
νΥῖγΚΊ οι. 
ταῦτα ἐγίνωσκον (Ρυϊδιλαβ αὶ. 

βοῖπθ  ϑυνν πα ἐθη) 56. τοῖσι σώμασι 
- κενδυνεύειν. Ῥθη Νομβαίζ δι 60 
ἄον νοι ἐγὼ μὲν ἕλπομαι ΔὈμᾶπρίρο 
Ασα. ο, πῇ, ἀποδοῦναι ἄν, ἂπ ννε]- 
ὁπθη. δἴοη ἄθιι Θδάδηκοπ ποι ἀϊδ 

Ἀχ ΘΠ ἢ ΘΕ ἴ80} γΟΥΘΘΒΟΒΟθΘποπ Νε- 
δηβᾶίΖο ἐπεὶ -- ἀπώλλυντο ἀπ αὖ- 

τοῦ --- ἀπέϑινησκον ΔΗΒΟἢΠ ΙΘ5θ6η. Ζα 
ἄοπι ἰθἐζίθγθη Δ]]οΐη σϑιῦγί ἀθν δα 
εἰ χρή τι -- λέγειν. θοὸν [π|8}0 ἀϊε- 
56. Νερθηβαῦζο δύ , αβδιμτηθη  ἔαβού 
ἴῃ ἄθη γονίθη τούτων δὲ τοιούτων 
συμβαινόντων. ΑΘ πο απο Ηδνυ. 
τιθἤτουΘ ϑᾶύζθ ΚαΥΖ Ζυβδιπιπθη ο. 30 
τηῖύ ἀθπ Υοπάπησθη εἰ ταῦτα οὕτω 
εἶχε, ο. 48 τοῦτο οὕτω ἔχειν ἃ. 1 86 
τοῦδε εἴνξδπεν, ὃ. 2. ο. 30. 

ἐπιλέγεσθαι μοῖδδί 
Ὗγ16 

12. ὁκότε ο. ορίδί. γ0η οἰ ΠῸὺ ἀπ- 
δεδιϊπηιηΐθη ΕὙΘα6ΠΖ:; 80 ἃ ἢ ὡς; 
ὅτε: ννὶθ πῖον Τὰ 

18. οὐκ ἔστι ὅτε οὐ. ΝΘ ἔστι 
οἵ Γὰν ἔνιοι, δεβαρύ γα, 50 γουίγο- 
ἴθ ῃ ἔστι οὗ, ἔστι ἢ, ἔστι ὅτε (485 
Ἰοὐζία ἱπ ἐθιηρογαῖον Βϑαθαυίαπρ Ξε 
ἐνίοτε) αἷθ 66 Π6. νοπ Αἀγνογθίθπ. 
ὙΥΪΟ πὰπ θυμοῦ οὐκ ἔστι οἵ“ 50 νἷδι. 
νΐθ οὐδένες (ΞΞ πεπιο) ἀπά ἀθμιπϑ0}} 
οὐκ ἔστι ὅτε 5016] υνῖθ οὕκοτε 
ἵπ τι ΠαΠαΙΔΙη) ᾿ἰδό, 50 Πεἰβϑὺ οὐκ ἔστι 
οὗ οὐ ΠΘΙΠΟ ΠΟΙ 5561 θα ον, ἀπὰ οὐκ 
ἔστι ὅτε, οὐ ποπ δβδύ. 4ιᾶπᾶο ποὸπ Ξεο 
παπηπδ τη ΠῸΠ 3.76 ἀθβιηα ]“., ἀδ ἀπτο ἢ 
αἰ Ὀοϊάθη Ναραίίζοπαπμ, ἀϊα βἴοῃ εἰπ- 
ἈΠάΘυ Δα ΓΘ ρθη, ἀ6Υ ροβιἐἶϊνα Βοουῖ 
γουϑίανκύ υΥγα, 
οὐκ ἔστι ὅτε οὐ υυἱτὰ τιϊύ μάχης 

γινομένης ογ ΚΙ αν, 
14. δύο ἢ τρεῖς νοη οἴπϑῦ ππΡ6- 

βΕϊπιπιΐθη Μίθησθ, νυῖθ ἀὰ5 ἔοϊσεπᾶβ 
Ἢ καὶ ἔτι πλείους Ιϑβῃγε: ΘΌ6π580 ο. 121 
δὶς καὶ τρίς. 

15, χρεόμενον 80. τινᾷ πὶ ἢ, 
τούτων δέ. Δ5 ογκιίᾶγοπάς δέ 

Βπάοὺ οἷο δέου 50 πδο οἰ πρθβοῃο- 
θδπθη ϑϑίζρη, ἄθγθη Τηα]ῦ Κατ Ζὰ- 
ΒΔΠΠΠΘ ΠΡ ἔα βϑύ ννῖγα, ΡΝ ΟΣ. 

16. ἐγὼ μὲν πιὶΐ γουβοθνν θρθηθῖα, 
Θεφεπβδίζο (δέ): ν 68]. ο. 45. 49. 
ξλπομαι δχίβέυππο να ο. 11.260. 



96 ἨΒΕΟΡΟΤΙ 

᾿Δχαιοῖσι, μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόντων κακῶν ἀπαλλαγή- 
᾽ ᾽ ὔ : , , 

σεσϑαι. οὐ μὲν οὐδὲ ἡ βασιληίη ἐς ̓ “λέξανδρον περιήιε, ὥστε γέ- 
΄ 2 , ᾿ 

ροντος Πριάμου ἐόντος ἐπ᾽ ἐκείνῳ τὰ πρήγματα εἶναι, ἀλλὰ 
[γ Ἁ , ΓΝ. ᾿] ᾽ -“ 3.8 " 

Εκτωρ καὶ πρεσβύτερος καὶ ἀνὴρ ξκείνου μᾶλλον ξῶν ἔμελλε 
᾽ ᾿Ὶ 5" ’ , -»" 

αὐτὴν Πριάμου ἀποϑανόντος παραλάμψεσϑαι, τὸν οὐ προσῆκε 
3 - » - - -" 

ἀδικέοντι τῷ ἀδελφεῷ ἐπιτράπειν, καὶ ταῦτα μεγάλων κακῶν 
ΠΣ ΄ , -» τὰ - 

δι᾿ αὐτὸν συμβαινόντων ἰδίῃ τε αὐτῷ καὶ τοῖσι ἄλλοισι πᾶσι 

Τρωσί. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσι αὐ- 
ἐν ; ἌΞΩΝ ΤΣ οὐ ς κ᾿ ἐβρα. ΄ 

τοῖσι τὴν ἀληϑειαν ἐπίστευον οὗ Βλληνες, ὡς μὲν ἐγῶ γνωμὴν 
2 ΄ -»" ,ὔ 

ἀποφαίνομαι τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος. ὅχως πανῶ- 
λεϑοίῃ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖσι ἀνθρώποισι ποιήσωσι. 
ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἵ τιμωρίαι παρὰ 
τῶν ϑεῶν. καὶ ταῦτα μὲν τῇ ἐμοὶ δοκέει εἴρηται. 

ῷ. οὐ μὲν (ΞΞ μήν) οὐδέ. Ἦετ. 
παίίε βἴοῃβ ἴτὰ σου ογρο πάθη δι15 
2 ατγἄπαρη Γἂν ἀ16 ἄρυρβομο {Π606γ- 
ποίθσ απο, ποῦ νυ ϑοῆον δ θπα ποδί 
ἴῃ ΠΗ νΥᾶΥ, δπίβομίθαθη., 1) νυϑῖ]} 
Ῥτϊαπλα5 απιηδο] ἢ 50 νου θη ἀεί σο- 
γνθβ6η βίη Κῦππθ, ἐ855 δ΄ ὑπ 6 ΓΥ 
ἘΠῚ 465 Ῥαγὶβ νυ] ] 6 πη 81165 δ Θ'ρ 16] 
Π806 βϑΐζθῃ ὑνο θη: 2) 4855 νυϑῆῇ δΥΓ 
ἄασα νἱθ! δον δαοῖ τὰ ἀπἴαπρο 465 
ΚΚσιορβ δη βοῃ! 5561 σθννθβθῃ 56ὶ, ΕΓ 
ἄοοῖν ἱπὶ ψευααΐ ἀθϑβθῖθοπ πᾶσ 50 
νἱθ θη εν] αβδίθη ἄδνοπ παθῦ6 Ζαγῖοῖ- 
ἸΚΟΙΏ ΘΠ Τὴ ἴἴββθη ; 56} 080 ἴπ ἄθιῃ Ε8116, 
ἀδ55 οὺ 56 10 ϑύὺ Ηρφίδπᾶ Ζγ ΕὟδα σ6- 
Βαδύ πᾶϊία. νυυὔγάθ οὺ βἷθ ζαγίοκρο- 
δοθθη πᾶῦθη, τπρὶπ Ηδγ., τἀπὶ ἀ85 
1,πὰ νοη ἄθπι Καὶ ρβαπρ!οκ σὰ θ6- 
ἔγοῖθη. Ναπ ἄρον ΠΔΡ6 --- ππᾶ 488 ἰδ 
ἀογ [π|ὰ]Ὁ ἀεν [ο]σοπάθη Ασϑαπιθη- 
ἰαίϊοη (οὐ μὲν οὐδέ) --- 516. ΠῸΓ Εἰ ΕΓ 
Βοῖποῦ ϑδόθπο Ζαπὶ ειθε ρϑῃδθί 
πὰ ΖΥΥΔΥ πὶοδί δὔννα ἀθὺ ϑόῆη., διῖ 
ἤδη πδοὴ ἄθπὶ Τοάθ 465 Ναίθυβ ἀϊα 
Ἡδυβοπαῖε ἀρθογρίθηρ,, νυνὶ ἀογ ἃ] θυ 
ἀπηἃ τηϑπη!οῆοτ Ηθοΐου, βοπάθγη 
Ῥαγῖβ, 4θὺ δυῇ ἀΐς Ευθίοϊ σα ἴῃ ΚΙ ΠΟΥ 
ὙΥ εἶδ8 Ἀπβρτυἄο!ιο Πιαίία, 

οὐ μὲν οὐδέ ΘΡ6ηδ80 ο. 12. Δα ἢ 
δσἴθηρ [νυ ἢγ πἰοῃῦ αἷς Καὶ δ! συν ατ- 
ἐς δα ΑἸοχ, ἄθεν. 
περιήνξ ΘΌΘη50 1 1. 
8. πρήγματα τογαϊῃ ΒΕΠΙΏ ἃ. 
4, μᾶλλον γ6ΥὉ0. πἰῦ ἀνήρ. 
6. ἐπιτράπειν. ἨϊΐϊογΖιι ἰδύ 118 

ἄεπι Ραγεοῖρίαμι ἀδικέοντι ἀον [πῇπ, 
ἀδικέειν δὰ οὐρᾶπΖθῃ, 

καὶ ταῦτα, καί οΥκΙᾶτοπά -α απᾶ 
ΖΥΥΆΓ 50. οὐ προσῆκε ταῦτα (Ἔ- 
Ἀτορα). 

8. ἀλλ᾽ οὐ γάρ. ὙΥΪῈ Βᾶπῆρ Βεὶ 
ἀλλὰ γάρ (ν6!]. 485 ἰαί. 564 επῖπι) ἰδέ 
Δ Οἢ ΠῖοΥ ἀν αθάδπκθ, Ζὰ νυ ἢ πὴ 
γάρ ἄδη ατνιπὰ ἀηρῖθε, 85 ἄοπι Ζα- 
ΒΔ ΙΠΘ Πἤδηρσα Ζῃ οὐσ ἄπ ΖΘη., ἈΌΘΓ αἷδ 
5806 νϑυῃ]ο! 510} σᾺΠ2 ἃπάθυβ, τὐτον: 
516 Κοπηΐθπ πίοἢξ ἃ. 5, νυ. 

9. ὡς μὲν ἐγὼ γν. ἀποφαί- 
νομαιν 5. γοΥ. 5, 16. Ὑογθῖπάς ἀΐἶθβα 
Ὑγογίθ πὶ ἄθπι Γοϊσεπάθδη τοῦ δαιμ. 
παφασκευάξοντος. 

10. ὅκως -- καταφανὲς--ποι- 
ἤσωσι, ὡς -- μεγάλαι εἰσὶ καὶ 
αἷ τιμ. παρὰ τῶν ϑεῶν. Νδοῖ 
Ἠετοᾶοίβ δυπδίευ Απϑίομῦ γοπ ἀθπὶ 
ΝΥ αἰίθῃ ἀθν Θοίίπεῖξ (τὸ δαιμόνιον) 
ἔο!σὺ Ἰεάον {Ππρουθολεϊσκεὶς ἀϊς τᾶ- 
οἴδπάθ Νεγροιίαησ (νέμεσις), ἀϊς 16 
σΥΌβποΥ ἀὰ5 δ δύσθῆθη ἀθδίο βοῆϑι- 
ἴον ἄθῃ ΒοΒυ]άϊρδη { (το ]. Ἐππ- 
Ιοϊϊαπρ 8 0). 6Υ βοῆννοσ ΕἾθυ οὶ 
465 Ῥαγὶβ δύ μοίβδοιτα διιο ἀϊς ἔαγοιί- 
Ῥᾶγα ϑίγαξδε. ἀϊθ αἰβ. νναυποπάθς Βοῖ- 
Βρί6] ντὸπ ἄθη Οδίζογη ἄθϑγ ΠΠιπὶ 
γνουβδηρσί νναγάθ. Αἷιβ αἰ 656 πὶ εἰς πρσῳ 
δἰαυθύ αἰδὸ ρσυ, Πῖαπὶ Ζουβίοσγί (ὦ 
μὲν ἐγὼ γν. ἀποφαένομαι), φρένας 
πᾶμ! οι. ννῖθ 2. Β. δίακίπαβ ἱπ ἄδῃ 
ἱζυρυίΐθη., ἰθῃγίθπ. ἀδβ5 θυ ἰτο͵ᾶπ. 
Κυϊθρ νοῦ ἄθη δίζονπ νϑγᾶπἰαβϑὲ 
βϑὶ, πὶ αἴθ. ἀρθυρτοβθθ Αη ΖΔ} ἀδὺ 
ΔΙ ΠβοΒ θη, πιῖύ ἄδηθη αἷς χά ἅθεν- 
{10 σθνυθβθη, Ζὶὶ γϑυ πὶ άθΓῊ. 



118. 1. ΟΡ. 190---191,.1, οΤ 

Πρωτέος δὲ ἐκδέξασϑαι τὴν βασιληίην Ραμψίένιτον 121 
ἔλεγον, ὃς μνημόσυνα ἐλέπετο τὰ προπύλαια τὰ πρὸς ἑσπέρην 
τετραμμένα «τοῦ ᾿ Ηφαιστείου, ἀντίους δὲ τῶν προπυλαίων 
ἔστησε ἀνδριάντας δύο, ἐόντας τὸ μέγαϑος πέντε καὶ εἴκοσι πή- 
χεῶν, τῶν Αἰγύπτιοι τὸν μὲν πρὸς βορέω ἑστεῶτα καλέουσι 

ϑέρος, τὸν δὲ πρὸς νότον ΧΕΡΌΣ ΩΝ καὶ τὸν μὲν καλέουσι ϑέρος, 

τοῦτον μὲν προσκυνέουσί τε καὶ εὖ ποιεῦσι, τὸν δὲ χειμῶνα κα- 
λεόμενον τὰ ἔμπαλιν τούτων ἕρδουσιι. Πλοῦτον δὲ τούτῳ τῷ 

ΙΕ , 3 ΄ , “ 2 , -" [χὲ " 

᾿βασιλέϊ γενέσϑαν ἀργυρου μέγαν, τὸν οὐδένα τῶν υστερον ἐπι- 

τραφέντων βασιλέων δύνασθαι ὑπερβαλέσθαι οὐδ᾽ ἐγγὺς ἐλ- 
ϑεῖν. βουλόμενον δὲ αὐτὸν ἐν ἀσφαλείῃ τὰ χρήματα ϑησαυρί-- 
ξειν οἰκοδομέεσϑαι οἴκημα λέϑινον, τοῦ τῶν τοίχων ἕνα ἐς τὸ 
ἔξω μέρος τῆς οἰκίης ἔχειν. τὸν δὲ ἐργαζόμενον ἐπιβουλεύοντα 
τάδε ΤΣ τ ἀντ τῶν λίϑων παρασκευάσασϑαι ἕνα ἐξαιρετὸν 

εἶναι ἐκ τοῦ τοίχου ῥηιδίως καὶ ὑπὸ δύο ἀνδρῶν καὶ ὑπὸ ἕνός. 
ὡς δὲ ἐπετελέσϑη τὸ οἴκημα, τὸν μὲν βασιλέα ϑησαυρίσαι τὰ 

χρήματα ἐν αὐτῷ, χρόνου δὲ περιιόντος τὸν οἰκοδόμον περὶ τε- 
λευτὴν τοῦ βίου ἐόντα ἀνακαλέσασϑαι τοὺς παῖδας (εἶναι γὰρ 

αὐτῷ δύο), τούτοισι δὲ ἀπηγήσασϑαι, ὡς ἐκείνων προορέων, 
ὅκως βίον ἄφϑονον ἔχωσι, τεχνάσαιτο οἰκοδομέων τὸν ϑησαυρὸν 

121. Ἀδπ565 ΠΙ| (Ἀδιηρβίητ) θὰ 12. οἰκοδομέεσϑαι. Ὄαρορθη 
1270. 

1, Πρωτέος -- ἐκδέξοσθαι 5. 
ο. 112.1Ὑ710. 

Ἂ: προπύλαια 5. Ζ. ο. 101. 
4. ἐόντας τὸ μέγαϑος ἈΑοσαϑδ. 

ἀε5 Βοζιιρβ. 5. Ζ. ο. 92. 
τι τὸν μὲν -- τὸν δὲ --- τὸν [ΞΞ 

ὃν) μὲν -- τοῦτον μὲν - τὸν δέ 
--- (τοῦτον δέ 50. τὰ ἔμπαλιν τ. ἕρ- 
δουσι). 
πρὸς βορέω ὑπὰ πρὸς νότον, 

πρός ἴῃ ἀθγβθίθθη Βραθαίαηρ παϊΐ 
γϑυβομδάθπθιν σᾶβιβ νογθιι πάθῃ. 

8. τὰ ἔμπαλιν νυῖε δῖον ταϊύ 66- 
ποῦ. ο.. 19. 

ϑ: “γενέσθαι 50. ἔλεγον οἵ ἱρέες. 
τὸν - δύνασθαι νοὶ. ς, 119, 

ρον ἄθὴη ἱπῆῃ. 8. Ζ. ο. 64 υπὰ 
Βοῖοι. ἀπίθη τοῦ τῶν τοίχων ἕνα 
ἔχειν. 
ἐπιτραφέντων 

νων. Δ 8)}.. Τ 123. 
10. οὐ δ᾽ ἐγγὺς ἐλϑεῖν οτάοτί 

αἷς Ενρᾶηζιιηρ᾽ δἰ πθ5. ἁπάθυθη Οδβι5 
ἀ65 Ἀοἰδεϊνα αι τόν. 

ἩἨξκπΟῦ. 9, Αι. 

ἐπιγενομἕ- 

ΟῚ Τλ ας 

ππηΐθη σοι Βϑιπιοι βίου ἀδ5 Α οἵν, 
οἴκημα Ζ2ὰ8 ππηίουβομοιάθη σοὺ 

οἰπίη (Ῥ]αδι). 
ἐς τὸ ἔξω. Ὅϊδ6 εἶπε ἀον ὙΥ ἄπει θ 

ἀ65 οἴκημα ὈΪἀ6ίε αἴθ Αὐδββοπβοῖία 
(τὸ ἔξω μέρος) 465 Ῥαϊαδίθβ. 

18, ἔχειν ἱπίγαηβ. Ξξξ ρου πευθ; 
5: Ζ;» ΟΣ 

τὸν δὲ ἐργαζόμ. 50. τὸν οἶκο- 
δόμον, 5. ππίρη. 

14. ἐξαιρετὸν εἶναι. ὕεθεν δ π 
Ιοοῖον ἀηροίρέθπ ἢ ΠηΤΕἶν 5. Ζ. 6. 88. 
ἐξαιρετός ἀ6γΥ Βεάδιιξιιης; ποῖ σφ Ζ 
ψϑυβοῃίθαθη νοπ ἐξαίρετος. 

15. καὶ ὑπὸ δύο ἀνδρῶν καὶ 
ε ΝῚ Ο ΄ -- 

ὑπὸ ἕνος ,.δονν οὶ νοῃ 3 Μίδπηθυπ 
415 ΔΊ Οἢ ΠῸῪ σοη οἴη 6 πιόῖ; ογδάδίο 
δα παΐμιιδ, ἀπάρτι ἴθ]. Κ΄. 11 καὶ δὲς 
καὶ τρίς. 

Β “ - 

20. ὅκως -- ἔχωσι γεργᾶβοπίδᾶ- 
ἐϊνον Οοπ. βίαι Ορέ. πᾶοῖ δἰποπι 
Βιβέου Ἰβοιθη ᾿Θριι5: 80 πα ΠΕ 1 ἢ 
ἴῃ ΕἸπηαἰδαίζοη, 8]. 1 29. 40, 59. 

γἱ 



98 ἨἩΒΕΟΘΟΤΙ 4 

τοῦ βασιλέος" σαφέως δ᾽ αὐτοῖσι πάντα ἐξηγησάμενον τὰ περὶ 
τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ λίϑου δοῦναι τὰ μέτρα αὐτοῦ, λέγοντα, ὡς 
ταῦτα διαφυλάσσοντες ταμίαι τῶν βασιλέος χρημάτων ἔσονται. 
καὶ τὸν μὲν τελευτῆσαι τὸν βίον, τοὺς δὲ παῖδας αὐτοῦ οὐκ ἐς 
μακρὴν ἔργου ἔχεσϑαι, ἐπελθόντας δὲ ἐπὶ τὰ βασιλήια νυκτὸς 56΄ὃΘ 
καὶ τὸν λέϑον ἐπὶ τῶ οἰκοδομήματι ἀνευρόντας ῥηιδίως με- 

2 ταχειρέσασϑαι καὶ τῶν χρημάτων πολλὰ ἐξενείκχασϑαι. Ὡς 
᾿ ὃὲ τυχεῖν τὸν βασιλέα ἀνοίξαντα τὸ οἴκημα. ϑωμάσαι ἰδόντα 

τῶν χρημάτων καταδεᾶ τὰ ἀγγήια. οὐκ ἔχειν δέ, ὅντινα 
ἐπαιτιᾶται, τῶν τε σημάντρων ἐόντων σόων καὶ τοῦ οἰκήματος 
κεχληιμένουι ὡς δὲ αὐτῷ καὶ δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντι αἰεὶ 

ἐλάσσω φαίνεσϑαι τὰ χρήματα (τοὺς γὰρ κλέπτας οὐκ ἀνιέναι 
κεραΐζοντας)., ποιῆσαί μιν τάδε᾽ πάγας προστάξαι ἐργάσασϑαι, 
καὶ ταύτας περὶ τὰ ἀγγήια, ἐν τοῖσι τὰ χρήματα ἐνῆν, στῆσαι. 
τῶν δὲ φωρῶν ὥσπερ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνω ἐλϑόντων καὶ ἐν- 
δύντος τοῦ ἑτέρου αὐτῶν, ἐπεὶ πρὸς τὸ ἄγγος προσῆλϑε, ἰϑέως 

τῇ πάγῃ ἐνέχεσθαι" ὡς δὲ γνῶναι αὐτὸν ἐν οἵῳ κακῷ ἦν, ἰϑέως 
καλέειν τὸν ἀδελφεὸν καὶ δηλοῦν αὐτῷ τὰ παρεόντα, καὶ κε- 

λεύειν τὴν ταχίστην ἐσδύντα ἀποταμεῖν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν, 
ὅκως μὴ αὐτὸς ὀφϑεὶς καὶ γνωρισϑεὶς ὃς εἴη προσαπολέσῃ καὶ 
ἐκεῖνον τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν καὶ ποιῆσαί μὲν πεισϑέντα 
ταῦτα. καὶ καταρμόσαντα τὸν λίϑον ἀπιέναι ἐπ᾽ οἴχου, φέ- 

διροντὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀδελφεοῦ. Ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο, ἐσελ- 
ϑόντα τὸν βασιλέα ἐς τὸ οἴκημα ἐκπεπλῆχϑαι ὁρέοντα τὸ σῶμα 
τοῦ φωρὸς ἐν τῇ πάγῃ ἄνευ τῆς κεφαλῆς ἐόν, τὸ δὲ οἴχημα 
ἀσινὲς καὶ οὔτε ἔσοδον οὔτε ἔκδυσιν οὐδεμίαν ἔχον. ἀπορεό- 
μενον δέ μιν τάδε ποιῆσαι᾽ τοῦ φωρὸς τὸν νέκυν κατὰ τοῦ τεί- 
χεος κατακρεμάσαι, φυλάκους δὲ αὐτοῦ καταστήσαντα ἐντεί- 
λασϑαί σφι, τὸν ἂν ἴδωνται ἀποκλαύσαντα ἢ κατοικτισάμενον, 
συλλαβόντας ἄγειν πρὸς ἑωυτόν. ἀνακρεμαμένου δὲ τοῦ νέκυος 

16 

20 

ῷ. τὰ μέτρα αὐτοῦ ,.ἄἴ6 Μίαβ56 
ἄογ ΕἘπίξεγπαπρ ἀἴθθθα ϑ οὶ π5 γοη ἀ6Υ 
Ἐκ ἀπά γοπὶ Βοάεπ θ΄“. 
ὡς -- ἔσονται, Τπάϊοδύϊν ἴπ ἀϊ- 

τϑοίοσ δβάβ νεῖθ 1 18 ὡς τέσις ἥξει. 
9]. ο. 111 (ἐξήκει). 
Α. ἐς μακρήν δἀνεγθατίϊρ. Υ' 108 

οὐκ ἐς μακρὴν “βουλευσάμενοι: νρ]. 
ἀπίρηῃ τὴν ταχίστην, τὴν πρώτην. 

ὅ. ἔργου ἔχεσϑαι ..510ῃ8:. ἀ65 
ὙΥεσκβ οπίμα!οπς.. Υ6]. ΥἹ 86 ἀγω- 
γῆς ἔσχοντο. 

10. ἐπαιτιᾶται Μοάιι ὃ 
11: "καὶ δὶς καὶ τρίς. ϑ53..Ζ. ο. 190 

δύο ἤ τρεῖς, ἢ καὶ ἔτι πλέους. 
19, οὐκ ἀνιέναι κεραΐξοντας. 

᾿ἀνιέναι ο. “Ραγέῖο. δι οἢ ΙΝ 196 καὶ 
οὐ γὰρ ἀνίει ἐπιὼν ὁ Ζίαρεῖος. Ὁϊς 
γερὰ 465 ἀ πέδπσϑθπϑ, Εἰ οτ ἔδῃ - 
γ6η5, Εἰ πάϊρ 6 8 νναγάθη δξίογ πιϊξ 
Ῥαγίϊο, νευραπάθη. 

20. ὃς ννγ ουνν υίθίθη ὅστις, ἄοσῖ 
Βπάρί οἷον 488 Ἀοϊαίίὶν δέξου ἴῃ ἴπ- 
ἀἰϊτθοίδπ ΕἼταρθπ; 5. Ζ. Ὁ. 3. 
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τὴν μητέρα δεινῶς φέρειν, λόγους δὲ πρὸς τὸν περιεόντα 
παῖδα ποιευμένην προστάσσειν αὐτῷ, τεῷ τρόπῳ δύναται, 
μηχανᾶσϑαι ὅκως τὸ σώμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλύσας κομιέαι" 
εἰ δὲ τούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτὴν ὡς ἐλϑοῦσα πρὸς 
τὸν βασιλέα μηνύσει αὐτὸν ἔχοντα τὰ χρήματα. Ὡς δὲ χαλεπῶς 4 
ἐλαμβάνετο ἡ μήτηρ τοῦ περιξόντος παιδὸς καὶ πολλὰ πρὸς αὖ- 
τὴν λέγων οὐκ ἔπειϑε, ἐπιτεχνήσασϑαι τοιάδε μυν᾿ ὄνους κα- 
τασκευασάμενον καὶ ἀσκοὺς πλήσαντα οἴνου ἐπιϑεῖναι ἐπὶ τῶν 
ὄνων, καὶ ἔπειτεν ἐλαύνειν αὐτούς ὡς δὲ κατὰ τοὺς φυλάσσον- 
τας ἦν τὸν κρεμάμενον νέκυν. ἐπισπάσαντα τῶν ἀσκῶν δύο ἢ 
τρεῖς ποδεῶνας αὐτὸν λύειν ἀπαμμένους᾽ ὡς δὲ ἔρρεε ὃ οἶνος, 
τὴν κεφαλήν μὲν κόπτεσθαι μεγάλα βοεῦντα ὡς οὐκ ἔχοντα 
πρὸς ὁκοῖον τῶν ὄνων πρῶτον τράπηται. τοὺς δὲ φυλάκους, ὡς 
ἰδεῖν πολλὸν ῥέοντα τὸν οἶνον, συντρέχειν ἐς τὴν ὁδὸν ἀγγήια 
ἔχοντας, καὶ τὸν ἐκκεχυμένον οἶνον συγκομέζειν ἐν κέρδεϊ 
ποιευμένους. τὸν δὲ διαλοιδορέεσϑαι πᾶσι ὀργὴν προσποιεύ- 
μὲενον᾽ παραμυϑεομένων δὲ αὐτὸν τῶν φυλάκων χρόνῳ 
πφηὔνεσϑαι προσποιέεσϑαι καὶ ὑπέεσθαι τῆς ὀργῆς, τέλος δὲ 

ἐξελάσαι αὐτὸν τοὺς ὄνους ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ κατασκευάξειν. ὡς 

δὲ λόγους τε πλέους ἐγγίνεσϑαι καί τινὰ καὶ σκῶψαί μιν καὶ ἐς 
γέλωτα προαγαγέσϑαι, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ἀσκῶν ἕνα᾽ τοὺς 
δὲ αὐτοῦ ὥσπερ εἶχον κατακλιϑέντας πίνειν διανοέεσϑαι, καὶ 

ἴδια. 
118. 

1. δεινῶς φέρειν ἈΘΡῪΘ ἔεγγ : ΥΕ]. ἐν ἐλαφρῷ ποιέεσϑαι 1 
ἀαίαν βασύ Ηδγ. βδοπϑύ δεινὸν ποι- 
ἑεσϑαί τι. 81]. 61. 

4, ὡς --μηνύσει γνῖθ νου. 5. 11. 
0. ἐλαμβάνετο Μεάϊαπι. 
χαλεπῶς λαμβάνεσθαι δατί 

ἀπΐαββθη. 
1. ἔπειϑ'ε θοδομέθ ἄθπ ϑα δ] θοίβ- 

ὙΥΘΟΝΒ6]. 5. 2. 181 Απίδπρ. 
9, κατά ,.,ἴη ἀον. Νᾷᾶπε ἄεγ: 

γ8].1 10. 
11, ποδεῶνες 5ϊ᾽πᾷ αἷ6 Βεοῖη- 

ΦΙΡΙΩ] ἀον δρρθζορθπθη ΤΊογμδιΐ, 
αἷθ, πὶ Εἶπάβ ἴῃ Κποίθη σοθαπάθη 
(ἀπαμμένοι), ἄβῃ Ὑυβο 85 465 Ζα τη 
νοι μβομαιοῖ ἀϊαποπάθη Ε6115 Ὁ11- 
ἀδίβῃ. 

19. τράπηται οοπ]αποίϊγ. 46]1- 
Ὀογαύν8. ἱπὶ Δὐμᾶπρίσοπ ϑαίζα; 5. 
Ζι 4 169 ὁκότερα ποιέωμεν. 

16. ἐν κέρδεϊ ποιευμ έν. Ἰυογο 
5101 ἃ Ροπποπίοβ: γε]. ΥἹ 18 οὗ Σά- 
μιοι ἕν κέρδεϊ ἐποιεῦντο περιποιῆ- 
σαι τά τε ἵρὰ πὰ σφέτερα χαὶ τὰ 

106. διαλοιδορέεσϑαι, διά Βπ- 
ἀεοΐ ἴῃ πᾶσι 5εἶπε Ἐνκιβγαπρ. 
ὀργὴν προσποιέεσϑαι 

5ΠΉΠ]8Υ6. 
17. χρόνῳ ποῦ ἀν Ζεϊί, ν6]. 180. 
18. ὑπίεσϑαι τῆς ὀργῆς ν6]. 

ΤΥ 181 τὸ ὕδωρ ὑπέεται τοῦ ψυ- 
χροῦ: ἃπάριβ 1 166 ὑπεὶς τῆς ὀργῆς 
(Θδπορίϊν θδὶ ἄθηῃ ϑυθεπ ἀδθνυ Εἰ πίξου- 
πιηρ. ἀογ Βεοίνοϊππο, 465 1, ὅβθπβ 
ἘΠῚ ἄδθη γϑγνναπάίζθη Βορυϊ ἴεπ 465 

ἴγᾶπι 

Ἐπ ἀὶρ 6 Π5). 
19. κατασμπευάξειν 5865. τοὺς 

ὄνους. 
21, προαγαγέσϑιαι ἱπέρποίνον 

815 485 Αοίϊν. 
ἐπιδοῦναι Βεδομές ἐπέ. 
22. ὥσπερ εἶχον. νει. 194 τελευ- 

τέοντος τοῦ νόμου ἔρρεψὲέ μιν ἐς 
αάλασσαν ἕωυτόν, ὡς εἶχε (ξΞξϑΞν 
ογαύ, αὖ 5656 Βα θΘθ δ (), σὺν τῇ σκευῇ 
πάσῃ. ΒαὈ]Θοῦ ἰδὺ ὁ "Ἀρίαν. 

ἡ Ἔ 
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ἐκεῖνον παραλαμβάνειν καὶ κελεύειν μετ᾿ ἑἕξωυτῶν μείναντα 
συμπίνειν᾽ τὸν δὲ πεισϑῆναί τε δὴ καὶ καταμεῖναι. ὡς δέ μιν 
παρὰ τὴν πόσιν φιλοφρόνως ἠσπάζοντο, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι καὶ ἄλ- 
λον τῶν ἀσκῶν᾽ δαψιλέϊ δὲ τῷ ποτῷ χρησαμένους τοὺς φυλάκους 

ὑπερμεϑυσϑῆναι, καὶ κρατηϑέντας ὑπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ ἔνϑα- 
περ ἔπινον κατακοιμηϑῆναι᾽" τὸν δέ, ὡς πρόσω ἦν τῆς νυχτός, 
τό τε σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλῦσαι καὶ τῶν φυλάκων ἐπὶ λύμῃ 
πάντων ξυρῆσαι τὰς δεξιὰς παρηίδας. ἐπιϑέντα δὲ τὸν νέκυν 
ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνειν ἐπ᾽ οἴκου, ἐπιτελέσαντα τῇ μητρὶ 

τὰ προσταχϑέντα. Τὸν δὲ βασιλέα, ὡς αὐτῷ ἀπηγγέλϑη τοῦ 
φωρὸς ὁ νέκυς ἐκκεκλεμμένος, δεινὰ ποιέειν, πάντως δὲ βου- 
λόμενον εὑρεϑῆναι ὅστις κοτὲ εἴη ὃ ταῦτα μηχανεόμενος, ποιῆ- 
σαί μιν τάδε. ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά τὴν ϑυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ 
κατίσαι ἐπ᾽ οἰκήματος, ἐντειλάμενον πάντας τε ὁμοίως προσδέ- 
κεσϑαι, καὶ πρὶν συγγενέσϑαι ἀναγκάζειν λέγειν αὐτῇ ὃ τι δὴ 
ἐν τῷ βίῳ ἔργασται αὐτῷ σοφώτατον καὶ ἀνοσιώτατον, ὃς δ᾽ 
ἂν ἀπηγήσηται τὰ περὶ τὸν φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμ- 
βάνειν καὶ μὴ ἀπιέναι ἔξω. ὡς δὲ τὴν παῖδα ποιέειν τὰ ἐκ τοῦ 

“πατρὸς προσταχϑέντα, τὸν φῶρα πυϑόμενον τῶν εἵνεκεν ταῦτα 
ἐπρήσσετο, βουληϑέντα πολυτροπίῃ τοῦ βασιλέος περιγενέσϑαι 
ποιέειν τάδε᾽ νεκροῦ προσφάτου ἀποταμόντα ἐν τῷ ὥμῳ τὴν 
χεῖρα ἰέναι αὐτὸν ἔχοντα αὐτὴν ὑπὸ τῷ ἱματίῳ. ἐσελϑόντα δὲ 
πρὸς τοῦ βασιλέος τὴν ϑυγατέρα καὶ εἰρωτεόμενον τάπερ καὶ 
οἱ ἄλλοι, ἀπηγήσασϑαι ὡς ἀνοσιώτατον μὲν εἴη ἐργασμένος, 
ὅτε τοῦ ἀδελφεοῦ ἐν τῷ ϑησαυρῶὼ τοῦ βασιλέος ὑπὸ πάγης ἁλόν- 
τος ἀποτάμοι τὴν κεφαλήν, σοφώτατον δέ, ὅτι τοὺς φυλάκους 

γ]. ἀασθῦθπ οὔθη ἐπιϑεῖναι ἐπὶ 
τῶν ὄνων. 

11. δεινὰ ποιέειν ἷ. ᾳ. δεινῶς 
φέρειν, 5. ΟΌ6ῃ. 

18. ἐμοὶ μέν 8 

2, πεισϑῆναι -- δή. δή οἷθί 
ἄθπι πεισϑῆναι οἰπθ ἱγοηΐβοιθ Ηᾶτ- 
Ῥαηρ. 

ὃ. παρὰ τὴν πόσιν. Αὺδ ἀογ 1ο- 
3 κ᾿ ᾽ 

οαίθη Βοάθαϊξιηρ γοη παροΐ ο. Δ ΟΟ 5. 5.2. ὁ, 120 ἐγὼ μὲν 
ΠΘΡ6η, Ἰᾶηρϑ.. δηύνυ οἰκο! δ οι ἀἷθ ἔλπομαι. 
Το ροΓΆ]Θ, ὙΣι. 1.89 παρὰ τὰ ἐβ- 14. κατέσαι ἐπ᾽ οἰκήματος 5. 
δομήποντα ἐ ἔτη. ἅ. ο. 86 Απῇ, 

1. ἐπὶ λύμῃ. ἐπί ὁ. ἀαι. θΒ6- 18. τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς προ. ὕπερθεν 
φοιση ποῦ αἴθ δ᾽ ον, ἀθη Β νυν θδ- 
ὅταπά: 5. Ζ. 

8. ξυρῆδαι τὰς δι παρ. 885 
ἀϊθ5 δὶ ἄθη νι Κογη 465 Ογιθηίβ, πἃ- 
πὰ πΈΠ ]οἢ θοὶ πάθη, συάθρογη, 'Γὰτ- 
Κοὴ ἂν οἷπθ σγοββθ Βϑβομιηρίαηρ 
ϑαϊθ, Ἰογε 1Π ϑαπι. 10, 4. ὃ. 80 
ΠΟΟἢ Ὠθαΐρ, ᾿ 
ἐπιϑέντα --- ἐπὶ τοὺς ὄνους 

ἐκ 5. 2. Ῥυόοοπι. τὰ ἐξ ἀνθρώπων 
γενόμενα. 

90. πολυτροπίῃ νοη πολύτρο- 
πος. ἤομι. Οανγϑ85. 11. 

233, χεῖρα ἴθ θτ ἃ σα τα τὰ (ἀπο- 
ταμόντα ἐν τῷ ὥμῳ). 

24. οἵ ἄλλοι. Βοδομίθ ἄθῃ Νοπιῖς- 
πδίϊν ἱπὶ Ἀο᾽αἰϊνβαΐζο., ἀθὺ γοῖ οὔδῦ. 
ΟΌΠ πα Δ ἃ Πρ, 

20 



118. Π. ΟΑΡ. 911, ὅ. 6--Ξ.92. 101 

καταμεϑύσας καταλύσειε τοῦ ἀδελφεοῦ κρεμαμένου τὸν νέκυν. 
τὴν δέ, ὡς ἤκουσε, ἄπτεσϑαι αὐτοῦ᾽ τὸν δὲ φῶρα ἐν τῷ σκότεϊ 
προτεῖναι αὐτῇ τοῦ νεκροῦ τὴν χεῖρα᾽ τὴν δὲ ἐπιλαβομένην 
ἔχειν, νομίξουσαν αὐτοῦ ἐκείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσϑαι᾽ τὸν δὲ 

5 φῶρα προέμενον αὐτῇ οἴχεσϑαι διὰ ϑυρέων φεύγοντα. Ὡς δὲθ 
καὶ ταῦτα ἐς τὸν βασιλέα ἀνενηνεῖχϑαι, ἐκπεπλῆχϑαι μὲν ἐπὶ 
τῇ πολυφροσύνῃ τὲ καὶ τόλμῃ τἀνθρώπου, τέλος δὲ διαπέμποντα 
ἐς πάσας τὰς πόλις ἐπαγγέλλεσθαι ἄδειάν τε διδόντα καὶ με-- 
γάλα ὑποδεκόμενον ἐλϑόντι ἐς ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ τὸν δὲ φῶρα 
πιστεύσαντα ἐλϑεῖν πρὸς αὐτόν, ἹΡαμψίνιτον δὲ μεγάλως ϑὼ- 
μάσαι, καί οἵ τὴν ϑυγατέρα ταύτην συνοικίσαι ὡς πλεῖστα ἐπι- 
σταμένῳ ἀνϑρώπων᾽ Αἰγυπτίους μὲν γὰρ τῶν ἄλλων προκχε- 

κρίσϑαι, ἐκεῖνον δὲ «Αἰγυπτίων. Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον 122 
τὸν βασιλέα ξωὸν καταβῆναι κάτω ἐς τὸν οἱ Ἕλληνες ἀέδην νο- 

μίξουσι εἶναι, κἀκεῖϑι συγκυβεύειν τῇ “ήμητρι, καὶ τὰ μὲν 
νικᾶν αὐτήν, τὰ δὲ ἑσσοῦσϑαι, ὑπ᾽ αὐτῆς, καί μιν πάλιν [ἄνω] 
ἀπικέσϑαι δῶρον ἔχοντα παρ᾽ αὐτῆς χειρόμακτρον ᾿χρύσεον. 
ἀπὸ δὲ τῆς Ῥαμψινίτου καταβάσιος. ὡς πάλιν ἀπίέκετο, ὁρτὴν 

δὴ ἀνάγειν Αἰγυπτίους ἔφασαν, τὴν καὶ ἐγὼ οἶδα ἔτι καὶ ἐς 
ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὐτούς" οὐ μέντοι εἴτε δι᾿ ἄλλο τι εἴτε διὰ 

ταῦτα ὁρτάζουσι ἔχω λέγειν. φᾶρος δὲ αὐτημερὸν ἐξυφήναντες 
οἵ ἱρέες κατ᾽ ὧν ἔδησαν ἑνὸς αὐτῶν μίτρῃ τοὺς ὀφϑαλμούς, 

10 

10 

20 

11. συνοιπέξειν παρίαππι ἄδτο, 
12. προπξεηρέσϑαι τ προέχειν 

Ὑ81. 1 60. 5 ἀ16 Εγζδμ!αηρ 56 θὲ 
ἀπϊαπρθ, 50 δαύ τηὶῦ ἴῃγ αἴθ ϑαρθ 
γὸπ Αραπιθάθβ ἀπὰ ΤγΟΡ οπίιι5. ἀϊ8 
δυδϑδίθ ΑΒ] μἸκοῖί, Βοῖάθ θοϑίδῃ- 
θὰ πὶ Απννοπάππσ ἀθυβοίθθη 1 ἰδέ 
ἀὰ5 ϑομαύίζῃαιβ 465 Ἡγυΐθιιβ., (65 
Κοαπὶρθ νοὴ Βοθοίϊοπ, ἀδ5 5ἷ6 βϑῖάβ8 
δοθαιῦ μαἰίεπ. ΑἹδβ ΘῃαΠΙοἢ Αρδιηο- 
ἀθ5. ἵἴπ ἄθῃ ΘΟΒΠ ρθη ἀθ5 Ηγτῖίθαβ 
δείαπροπ ννυγάθ, βδομπῖί ἴἢπὶ Ττο- 
ῬΒοπΙι5. ἄθη Κορὲ 40, νυυγάθ ἃ 6 ὺ 
γὸπ ἄογ σας ἴπὶ Ηδΐπο Ζιὶ [,Θθδάδα 
γουθοΒ! ὰῆρσοπ., ννοβϑὶ δῦ βοάδπη ἀὰ5 
Οτάκοὶ ἀθ5 ΤΥορΡμοπῖαβ οπίβίαπά. 

199. 14. καταβῆναι κάτω εἶπε 
πἰοιύ βοίίθπο Αθαπάδηζ. 

ἐς τόν --- ἐς τοῦτο ὅ τιϊξ ΒεΖὶο- 
Ὀππρ 465 Βοἰαίνθ δῦ ἀδ5 Ρυδαϊοαί 
ἀίδην. 

16. συγκυβ. )κ85 ἀϊθ Αορυρίου 

445 ὙΥ ἀσγ!ο!βρίθὶ Καππίθη, θθΖεισεῃ 
αἷς Θοηκαιᾶ] θυ. 

106. νεικὰν τὶ ἀορροϊέοιι Ασοι. 
νουραπάδη (τύ ἰτᾶπδὶθίγθιη ππα τοῖί 
ἄθὰ ἀσοιϑ. 465. [π|8]{5). θδγὺ ἀο- 
οι5. 465. [πΠΔ]05 (τὰ μὲν -- τὰ δέ) 
ἰδύ θθὶ ἄθπ βυ θοίαπυϊνιογίθπ ΝΝοαύσὶβ 
ἄον Ῥγοποιηϊπα δα]θοίνα ἀ6Υ τοροὶ- 
γϑομίς δι. 

ἑσσοῦσϑαι. Ῥϊς Βεάου- 
(ὰπρ ἀἴθβοὺ βυ θ  Π᾿Ισοθη ΕἰγζΖᾷ απο; 
Βομοίηὐ [ο]σθπάθ: Βαϊα βἰοσύὺ θθμο- 
ἰθγ ([518), ἀΐϊθΘ αδεϊϊπ 465 Αοκοτ- 
Ὀδῖιθθ, ἅδον ἈΠπαιρβὶπ., ἱπᾶθπι δἷ8 
ἱθπὶ ἀϊθ Αἰιϑδδαῦ δρρϑννὶπηί, δ] 
νυῖγα 5168 γοη ἰδ ἀθουννιπάδη, 80 
ἀ85 86. 1ῃπι ἃ15 Θ'θββοθθηκ οἴῃ σοϊά- 
Π68 χειρόμακτρον ἀ. ἢ. ἀἴδ χεῖϊΐε ϑαδί 
ἰθύ. 
18, ἀπό ἴῃ ΕΙ66. 
99, κατ᾽ ὧν ἔδησαν. ὕὍεθει ἀϊς 

Γπιοϑὶβ απαᾶ ἀθπ ου. 8. Ζ. ὃ. 89. 
αὐτῶν. ὙΥτ οτγνγαγίοίθη ἀδα 



102 ἨΕΒΕΟΡΟΤΙ 

ἀγαγόντες δὲ μὲν ἔχοντα τὸ φᾶρος ἐς ὁδὸν φέρουσαν ἐς ἱρὸν 
Ζήμητρος αὐτοὶ ἀπαλλάσσονται ὀπίσω᾽ τὸν δὲ ἵρέα τοῦτον κα- 
ταδεδεμένον τοὺς ὀρθαλμοὺς λέγουσι ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσϑαι 
ἐς τὸ ἱρὸν τῆς Ζήμητρος ἀπέχον τῆς πόλιος εἴκοσι σταδίους, καὶ 
αὐτις ὀπίσω ἐκ τοῦ ἱροῦ ἀπάγειν μιν τοὺς λύκους ἐς τὠυτὸ 
χωρίον. 

Τοῖσι μέν νυν ὑπ’ Αἰγυπτίων λεγομένοισι χράσϑω ὅτεῷ 
τὰ τοιαῦτα πιϑανά ἐστι ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὑπόκει- 
ται, ὅτι τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ ἑκάστων ἀκοῇ γράφω. ἀρχηγετεύειν 
δὲ τῶν κάτω Αἰγύπτιοι λέγουσι Ζήμητρα καὶ Ζιόνυσον. πρῶ- 
τοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον “ἐἰγύπτιοί εἰσι οἵ εἰπόντες, ὡς ἀν- 
ϑοώπου ψυχὴ ἀϑανατός ἐστι, τοῦ σώματος δὲ καταφϑίένοντος 
ἐς ἄλλο ξῷον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται᾽ ἐπεὰν δὲ περιέλϑῃ πάντα 
τὰ χερσαῖα καὶ τὰ ϑαλάσσια καὶ τὰ πετεινά, αὖτις ἐς ἀνθρώπου 
σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν, τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῇ γίνεσϑαι 
ἐν τρισχιλέοισι ἔτεσι. τούτῳ τῷ λόγῳ εἰσὶ οὗ Ἑλλήνων ἐχρή- 
σαντος οἵ μὲν πρότερον, οἵ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν ἐόντι" 
τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω. 

Μέχρι μέν νυν Ῥαμψινίτου βασιλέος εἶναι ἐν Αἰγύπτῳ 
πᾶσαν εὐνομίην ἔλεγον καὶ εὐθηνέειν Αἴγυπτον μεγάλως μετὰ 
δὲ τοῦτον βὰσιλεύσαντά σφεῶν Χέοπα ἐς πᾶσαν κακότητα 

δ 
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Ῥτοδοπι. γεεχίναπι; αὐτῶν ἰδὲ τοῖς πρῶτοι. δοπ!ἤπεη, ἀθαξεί ἀαπιῖξ 
Θηρογοι ΒαΖιρπηδῆπια δαῇ ἕνός απὰ 
ἸΠΘΠΥ 8115 Ἃ6Υ δογβίθι πὴρ ἀ65 Εν- 
Ζϑ Ιθπάθι σοβαρί. 

8. λύκων. ἘΒεδομίε ἄδη Ναμπιο- 
Τὰ θεὶ δύο. 

λύκος ϑ6Π ΚΑ]: νρ]. ὁ. 67. ΕΠ ὑνἃΥ 
ἄξει ΨΥ δομίον ἀογ Τ᾽ οαΐεπ, ἀδπὶ ἀππ- 
ἈΠ (Απὰρ), ΠΟΙ, ἀθὺ ταϊύ οἰποῖῃ 
ΘΟΠ ΚΑΙ Κορ ἀρ οὈΠἀθΐ νυῖγά. 80 εἐτ- 
ΚΙΒΥΐ 65 βϑίοῃ, ἄδλϑ5., νυϊὸ α16 ϑεηκιηᾶ- 
16ν ἰθῆσθη, δυῆρ απ ἀθπὶ ἘπΠηραηρδ- 
τοῦ σὰν ΤΠ πίον ννο!ῦ (Απηθη 6) ο]θῖοἢ- 
βάτη 415 Ἠϊίον ἀδγβιθοη τὰποηάθ 
ΘΒ καῖ ἀδυρσοβίθ! νυατάθη. 

1958. {πῈ60φΓὈ]} 1. ΚΙ (5 16 ῃ Ὑα. 
5 οἸΘηννὰπάοτγαηρ. 

1. ὅτεῳ -- ἐστι. δη 516 μέ ἀατ- 
αἴ1ι5. ὑνῖθ Ηθυ. βθ!|ρβέ ἄθρουν ἀϊθθο Εσ- 
ΖΒ] απρ' ασίθι! 8 ; να]. ἘἸη]ο απο 5.0. 

9. γράφω νρῖὶ. ὟὟἼΠ 102 ἐγὼ δὲ 
ὀφείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείϑε- 
σϑαί γε μὲν οὐ παντάπασι ὀφείλω 
καί μοι τοῦτο τὸ ἔπος ἐχέτω ἐς 
πᾶντα τὸν λόγον. 

10. “ημ. κ.- Ζ΄. 1515 απὰ Οβἰγῖβ. 

Ηδτγ. δπ, βη ]θ πύθῃ ἀ165 ἀϊθ ασϊθοῖδη. 
18. ξῴον αἰεὶ γινόμ. νΕὶ. ο. 98 

τοῦ αἰεὶ (7βἀεδιπ}}) βασιλεύοντος. 
18.Ὀ. τὰ οὐνόματα παιιοηίϊοῖι 

ῬΠογθουάθβ αὐαᾶ ῬυἐΠᾶρογαβ (οὗ μὲν 
πρότερον) ἀπά Ἐπηρθάοο!ος (οἵ δὲ 
ὕστερον), ὅδ ἂιβ ἀδὺ θεβία πάϊσθη 
ὙΥΙΕ θυ κΚθσ ἈΠ ΟμοΓ ΜΠ βοπαπρϑῆ 
ἀεν 4 ἘΠειμδπία ἀἷθ {{π506γὈ] 1 ἢ Κοὶς 
τηα Μοίθπιρϑυ οποβα μου] ἐθΐθ. 

194. Ὁϊ6 Ρυγαμπιῖάς 465 Ομ 6- 
οΡ85 (Ομαᾷξα). : 

90. πᾶσαν. πῃ ἀεν Βεἀοαΐαηρ νὅ!] - 
116, δ αϑγ βίοι πᾶς οἶπθ ΑὙΕΪΚΕΙ. 
γρὶ. Υ 4 εἶναι ἐν πάσῃ εὐδαιμονίῃ. 
Ἐρθηθο ὙΠ 86. 

μετὰ δὲ τ. Οπεοορβ Οδαξα 
βαιηΐ ἄθπ θεϊάθπη ἔοϊσεπάθῃ Ῥυτᾶ- 
τη ἀθπουθδιθσπ ΟΠΘροσοπ ἀπά Νίγ- 
Κουΐποβ ἰδέ νὸν δ. Ἰγγε τα ]Π1οἢ Π]π- 
(εν ἈΠαπιρϑιίηϊξ ἀπ ἀϊθ Καπὶρθ ἄθὺ 
90. θυ παϑϊθ (απὶ 1960) σοβοίζίέ, νυ δ- 
Τοπὰ βἷθ ἰὴ ἀδὺ Ταύ Ζιγ 4. θυ παϑίϊδ 
σομῦγοπ,, αἷθὸ πἀπροίδηγ 2000 988 γ8 
ἔγάμποσ Πουβομίθη. 
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118. Π. ΟΑΡ, 128--194., 108 

ἐλάσαι κατακληίσαντα γάρ μιν πάντα τὰ ἱρὰ πρῶτα μέν σφεας 
ϑυσιέων ἀπέρξαι, μετὰ δὲ ἐργάξεσϑαι ἑωυτῷ κελεύειν πάντας 
“Αἰγυπτίους. τοῖσι μὲν δὴ ἀποδεδέχϑαι ἐκ τῶν λιϑοτομιέων τῶν 
ἐν τῷ ̓ Δραβέῳ οὔρεϊ, ἐκ τούτων ἕλκειν λέϑους μέχρι τοῦ Νεί- 
λου᾽ διαπεραιωϑέντας ὃὲ τὸν ποταμὸν πλοίοισι τοὺς λίϑους 
ἑτέροισι, ἔταξε ἐκδέκεσϑαι καὶ πρὸς τὸ Διβυκὸν καλεόμενον οὖ- 

ρος, πρὸς τοῦτο ἕλκειν. ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ἀν-- 
ϑοώπων αἰεὶ τὴν τρίμηνον ἑκάστην. χρόνον δὲ ἐγγενέσϑαι τρι- 
βομένῳ τῷ ληῷ δέκα μὲν ἔτεα τῆς ὁδοῦ κατ᾽ ἣν εἷλκον τοὺς 
λέϑους, τὴν ἔδειμαν ἔργον ἐὸν οὐ πολλῷ τέῳ ἔλασσον τῆς πυρα- 

΄ συ ᾿ κι ᾿ μέδος, ὡς ἐμοὶ δοκέειν (τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι πέντε στάδιοι, 
ε , Ε] ῬΤΟ , »ν ε ΄ Ε] ΓἾ ΑΕ ΚΌΑΝῚ ᾿ 

εὐρος δὲ δέκα ὀργυιαί, ὑψος δέ, τῇ υψηλοτατη ἑστὶ αὑτὴ ἑωυ- 
τῆς, ὀχτὼ ὀργυιαί, λίϑου τε ξεστοῦ καὶ ξώων ξἐγγεγλυμμένων). 

1δ 

»" - [4 

ταύτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσϑαι καὶ τῶν ξπὶ τοῦ λύφου., 
2 Ἔ" - "» ᾿ - "2 Α 7 
ἐπ᾿ οὐ ἑστᾶσι αἷ πυραμίδες. τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, τὰς ἔποι- 

- - 3 

ἕετο ϑήκας ἑωυτὼ ἐν νήσῳ, διώρυχα τοῦ Νείλου ἐσαγαγῶν. 

1. ἐλάσαι 5ς. Αἴγυπτον. 
5. λεϑοτομιέων 5. 4. ο. 8 λΔη- 

ἔδηρ. 
4. ἐκ τούτων ἄϊερβεῖθε Ἐρᾶπᾶ- 

Ἰερβῖὶβ φίθιοῃ πἀπίθη πρὸς τοῦτο. 
Ῥαχοῖ ἀἴθθθ ΕἸΡΑπδΙθρβθπ νν1}} Ηδρυ. 
ἄδην ΤΈΒῸ. αἶα Εἰ ξεσπαησθη σϑομύ 
ΘΗΒΟΒΔ ΠΟΙ εἰπργᾶρθη, 

7. κατὰ δέκα. κατα ἷπ ἀἰδίτϊ- 
δαύνον Βεἀθαΐαπρο ,.7ε΄΄. 5. Ζ. ο. 19. 

8. χρόνον Αδουδ, 4ε5. ΒεζΖαρβ: 
γ6]. μέγαϑος, ὕψος, μῆκος. 

τροιβομένῳ. ὕσδθοι ἀ6π δέν 65 
Ῥανίϊοιρβ θεῖ εἶναι ἀπά γένεσθϑαι 
υ6]. Ζὰ πρήσσοντι Ο: ὃς 

9. δέκα μὲν: ἔτεα τῆς ὁδοῦὺϊ ἴπι 
Ὁεροπβαίζ Ζὰ τῇ δὲ πυραμέδι αὐτῇ 
([ο]ρ.. 5. 1). 

τῆς ὁδοῦ Ζεῖπ 784 γε ζισ Ηδϑυ- 
506 11ὺπ8 465 ὕΥε85. 

10. ἔργον ἐόν. Βεὶ γευβομῖθᾶθ- 
Πρ Οαπαβ ἀ65 ϑυθ]θοοία πᾶ Ῥυᾶ- 
αἸοαίβ βίθῃηύ ἀδ85 θοϊάθ. νϑυθὶπάθπάθ 
Ῥαγίϊο. ν. εἰμὶ βϑνυ μη] ἢ ἱπὶ Θἰδπὰ5 
465 Ῥυδαϊοδίβ. 
πολλῷ τεῳ ἔλ. 5. 4. ο. 48. 
11. ὡς ἐμ. “δοκέειν 5. Ζ. ς. 4. 
τῆς τ ταύτης 6 1 172. 
μῆπος. ΝΝΟΟΝ ποϑαίθ βἰπὰ ἀΐθ ὅ'ρα- 

Υ6η ἀἴ6888 ὕΝ ορο5 β᾽ομ θαυ, δὰ νν61- 
οἴθῖὰ αἴθ ἔεϊπευθπ πδύ! σἤθπ ΖῸΣ 
ἀιββοσθη Βεκίοιάαπρ ον Ῥυγαπιϊάθη 
ἀἸθποπάθπ Βαιιβίθϊημθ δὰβ ἄθῃι ἃγᾶ- 

Ἀίβομοπ Οθθίγρο ἄθου ἄθπ ΕἾ 55 ρ6- 
5οΒδ Ὁ ννυτάθη. Ὁ 16 Γᾶπρο 465 Υερ5 
Βείγαρ 8000΄, 5Ξοῖπο Βγοϊίβ 600΄, 5βεῖπα 
μδομβίς Ηδῆδ 48΄. ΗῪ γυᾶῦ δὰβ ρ6- 
δἰδυίοίεπ ϑίεῖπθη (λέϑος ξεστός) δσ6- 
Ὀαυῦ, ἴπ νγθίομα Ἡ]θγΟ ΥρΡ ΘΠ 1] ἀ6 
(ζῷα ἐγγεγλυμμένα 5. 6. 4) Βἰπεοῖηρσο- 
ΟΝ ὙΥΔΥΘΠ. 

19. ὑψηλοτάτη ---ξωυτῆς. Ὅε- 
ΒΟΥ ἄδθηῃ Οδπηού. ἀ65 Ἀοῆδχιὶνβ θοὶτα 
ϑαρουδίιν 5. Ζ. ὁ. 35. 

18. λέϑου --- ξεστ. σεποί. πιδίογῖϊδθ 
56. ἐστί; Θθ6η80 ἔο]ρ. 5. 8. Υ61. 1 98. 
ξῴων ἐγγεγλυμμένων δεπού, 408}1- 
ἰδίϊ5; 6Γ ἰδύ ἃἰ5 Ζυυ οί ΕἸσΘηβοπ ας 
-- ἘΠ δγβίθ Ἰορύ ἴῃ ξεστοῦ --- σὰ 1ί- 
ϑου Ἀἰηζαυρσοῦ οι. ,, Εἰ ἰδὲ δὰ5 Βίοϊη, 
ἄογν σορ!διίεῦ ἀπά παῖί ΗΟ ΊγΡμθπ 
γΘΥΒΘΉ θη δίς, 

14. ταύτης τε δή Ἐρᾶπαϊερεῖδβ. 
παὶ τῶν νεογθῖπάθ παῤ οἰκημά- 

τῶν. ᾿ 
16. ἐπ᾽ οὗ ἑστᾶσι. Ὁϊο Ῥγταπιῖ- 

ἄδπ βίβθῃθῃ δῇ ἀθπὶ ούννα οἷπθ ΝΜ} 
γὸπ Μεπρ ῖθ οπίξεγπίθη Ἐδοίβθη- 
Ρἰδίθδδια. θ61 ἀθὴη θόγξοσπ ΟἸΖεὴ ἀπά 
Ῥάβοθαγ, 

106. ϑήκας ΟταρθκΚαιμηθση. Ὦ]ϊ6 
ΔΌΒΒΕΓΙ ἄθη θοϊάθη οδογ γα ἰβοθπ 
ΟΥ̓Δ ΚΑ θσ πα ΠΟΟἢ δεοίαπάθῃθ υη- 
ἰεγγἀϊδοθθ [ἰθρὲ 100΄ ἀπίοῦ 66 Γ 
Θταπάθβομε (ρεταᾶδ 600΄ πίοι ἄθπι 
Βομοῖί6Ὶ ἀογ Ῥυγδαπῖάθ) ἀπά ἄδιι- 
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τῇ δὲ πυραμίδι αὐτῇ χρόνον γενέσϑαι εἴκοσι ἔτεα ποιδυμένῃ, 
τῆς ἐστὶ πανταχῇ μέτωπον ἕκαστον ὀκτὼ πλέϑρα ἐούσης τετρα- 
γώνου καὶ ὕψος ἴσον, λίϑου δὲ ξεστοῦ τε καὶ ἁρμοσμένου τὰ 

195 μάλιστα οὐδεὶς τῶν λίϑων τριήκοντα ποδῶν ἐλάσσων. Ἔποι- 

ήϑη δὲ ὧδε αὕτη ἡ πυραμίς, ἀναβαϑμῶν τρόπον, τὰς μετεξέ- 
τεροι κρόσσας, οἵ δὲ βωμίδας οὐνομάξουσι᾽" τοιαύτην τὸ πρῶτον 
ἐπείτε ἐποίησαν αὐτήν, ἤειρον τοὺς ἐπιλοίπους λίϑους μηχα- 

νῇσι ξύλων βραχέων πεποιημένῃσι, χαμᾶϑεν μὲν ἐπὶ τὸν πρῶ- 

τον στοῖχον τῶν ἀναβαϑμῶν ἀείροντες᾽ ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίϑος 

ἐπ’ αὐτόν, ἐς ἑτέρην “μηχανὴν ἐτέϑετο ἑστεῶσαν ἐπὶ τοῦ πρώ- 

του στοίχου. ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν δεύτερον εὕλκετο στοῖχον 
ἐπ᾽ ἄλλης μηχανῆς, ὅσοι γὰρ δὴ στοῖχοι ἤσαν τῶν ἀναβαϑμῶν, 
τοσαῦται καὶ αἱ μηχαναὶ ἤσαν. εἴτε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν 
ἐοῦσαν μίαν τε καὶ εὐβάστακτον μετεφόρξον ἐπὶ στοῖχον. ἕκα- 
ὅτον, ὅχως τὸν λέϑον ἐξέλοιεν᾽ λελέχϑω γὰρ ἡμῖν ἐπ᾽ ἀμφότερα, 

κατάπερ λέγεται. 

σοιηδθ5 ΠοῸἢ 40΄ βου ἄθπὶ πἰθαάυῖσθη 
ὙΥ αϑϑουβίαπάβ. ἀθ5 Ν1]5. θεϑιηηδοἢ 
Βοδοὶπί αἴθ ΝΟ γοΝΌ, 4855 ΟΠ θορ5 
οἴπθη σοιηδιθυίθη ΟΥ̓ ΌΘη πίον ἀ6Υ 
τας νοπὶ ΝῚ] Ποὺ ἀπὸ αἴθ ππίου- 

᾿ ἡγαϊθοθοη Ζίιηηθυ σοἰοιϊίοί, 50 4855 
485 Οτὰρ νυὶθ εἶπε [π56] υπηβύγοτηΐ 
Ὑνηγᾶθ, δαῦ εἶπον νοι κδϑθασο Ζὰ θ6- 
Τα Π θη, νυθ σῆς 485 νυ απ ογθατα Βδι- 
ΘΚ ποοὺῦ ΥΥΙΠΟΘΥΌΔΥΘΥ δυ8Ζὰ- 
ΒΟ οΚοη ἰγδοῃίθίθ. 

1. τῇ δὲ πυραμέδι -- χο. γ. 5. 
γΟΥ. 5. Ζ. τριβομένῳ (8). 

ῶ. πανταχῇ ποῦ 8||6η νἱϑῦ 5 εἱ- 
(δπ πίη. 
ὀκτὼ πλ., αἴ5ο 800΄ (8. ο. 149) θ6- 

γὰρ 416 Τιᾶπρο ἀον τα πα] π|6 1646. 
ἄδὺ νῖϑυ ϑ'εϊίθη. Νβξβιθγο ΝΜ οβθβ απ σθ ἢ 
ἜΥρΡΆΡ θη πὰ οἷπ προ γοπ Τῦθ ΘΓ. 
Εΐιθ5 οὐδθν 7117 Ῥδυ βου. 

ΒΞ ὕψος ἴσον 56. ἐστὶ. Ὅϊ656 Απ- 
βαρ ᾿ἰδύ Ζὰ Ποοῖ βεσυἴεπ. ΙοάοΥ 
δἰθὺ ἀϊθ ϑοϊζθπμῦμθ δα θἰνν δ ΠΠΘἢΓ 
αἰ5 600΄ δὴ ππᾶ Καπὶ ἀδιηϊί ον ΥΥ̓ Δἢτ- 
μοὶ σίθια ον πᾶ. Εἰ θείγᾶρέ πϑιη- 
᾿ἰσὴ αἴθ βομτᾶσε Ηδιβ 6004 στ. Ἐΐι55 
οὐδὺ 5713 ῬαΥΐβογ, ἀἷ6 γογίϊοαϊα 480΄ 
(1εἰΖύ, 4 αἷς ΒρῖϊΖο Ζουθυ δοκοὶ ἰβύ, 
4507) «580 ποοῖῦβ! ΠΟμοΥ ἃ]5 ἀθὺ Απέ: 
Ὑγ γροποῦ Τυσιι (4477). 
λέίϑου --- ξ. 5. νοΥ. 5. 2. 185. ϊ6 

δερ!διίοίοπ διοϊπρ!αίίοη ἀϊοπίθηῃ ΖΓ 

ἐξεποιήϑη δ᾽ ὧν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα, 

ἀθθούθη Βοκιοϊάαπρ: εἰ βἰπα 516 
βδτηΐ 4δη Το ΓΙ [απ ψουβ ἢ νυν πάθη. 

195. ὅ. αὕτη ἡ π. Ὅϊε Ῥυτγαπιῖάς 
465 ΟΠ θορ5, αἷς συδββίβ σοη δ]ίθη. 
ἀναβαϑ'μ. τρόπον ετὐκιᾶτέ ὧδε. 

Ὁ 165 ἰδ ἀπσγοῖ πϑιθγα {Ππίογϑι δι - 
σϑῃ Βεριδεσί. 

θ6. τοιαύτην 580. 
τρόπον. 

7. ἐπιλοίπους, ἀυτοῖ νυ! ομα ἀϊα 
ΑΡρϑᾶϊζε διβρϑία! δ ννατάσδη. 

8. ξύλων βρ. δεποί. 
γὙ8]. ο. 134 λέϑου ξεστοῦ. 

18. εἴτεκπαί. Αποῖ πη ἀογ Ῥγοβᾶ 
ἔθ ἢ}]0 σαν οὶ !θη., πδιμθηθ οι Β6ὶ εἴτε 
καί, ἀδ5 δγβίβ εἴτε (εἴτε τοσαῦται καὶ 
μηχαναὶ ἤσαν, ὅσοι στοῖχοι ἦσαν). 

1ὅ. ὅκως 6. ορύ. ,.530 οὔΆ, νοῦ 
οἴπθὺ ἀπ θυ τηπιίεπ ΕἾΘ] 18Π2. 

ἐξέλοιεν 50. ἐκ τῆς μηχανῆς. 
16. ἐξεπο ιἡ θη. Βρδομίε αἰθ Βε- 

ἀεδαίιπρ γοη ἐξ. 
δ᾽ ὧν (ε(ύ. δ᾽ οὖν) Βπάᾶοί 5[οἢ 

βοπϑί πιϑῖδῦ ἵπ Οουγοβροπάθῃζ πιῖΐ 
δἴπϑῖι γουπουροπῃθηάθη μέν (οἰομ 50 
ἴθ), νυϑπ ἀθγ πηα]ὺ ἀ65 Ζυν οἰ [6 π 
ΟἸΙϊθάθβ, νυ  οῖθ5 ταὶς δ΄ ὧν οἰπροϑοἷ- 
ἰοὲ νυϊγά, αἷβ εἰπβ δηϊβομίθάθπε Τ᾽ αὐ- 
58 086 ἀδτροβίθης νυϑγάθη β80}}. Υ6]. 
ο. ὅ0. 167. ΠΙ 46. 80. 116. 1100] 10. 
ὙΥΪΘ ἴθ ἢ πα νογαυΐσθμβοπάθβ μέν 
οὐ δῆς 
πρῶτα. 

ἀναβαϑμῶν 

πηδίουϊδθ, 

ἨἩβίίοπ κἷθ σοῦ ὑπίθη 

1.0 
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μετὰ δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποίευν, τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ 
ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεποίησαν. σεσήμανται δὲ διὰ γραμ- 
μάτων «Αἰγυπτίων ἐν τῇ πυραμίδι ὅσα ἔς τε συρμαΐίην καὶ κρόμ- 
μυὰ καὶ σκόροδα ἀναισιμώϑη τοῖσι ἐργαξομένοισι᾽ καὶ ὡς ἐμὲ 
εὖ μεμνῆσϑαι τὰ ὁ ἑρμηνεύς μοι ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα 
ἔφη. ἑξακόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου τετελέσϑαι. εἰ δ᾽ 

᾿ »" 7 - -» 

ἔστι οὕτω ἔχοντα. ταῦτα, κόσα οἰκὸς ἄλλα δεδαπανῆσϑαί ἐστι 
ἐς τὲ σίδηρον, τῷ ἐργάξοντο, καὶ σιτία καὶ ἐσϑῆτα τοῖσι ἐργα- 

ξομένοισι : ὃ ὁκότε χρόνον μὲν οἰκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν εἰρημένον, 
ἄλλον δέ, ὡς ἐγὼ" δοκέω, ἕν τῷ τοὺς λέϑους ἔταμνον καὶ ἦγον 

καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὄρυγμα ἐργάξοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον. Ἐς τοῦτο 120 

δὲ ἐλϑεῖν Χέοπα κακότητος ὥστε χρημάτων δεόμενον τὴν ϑυ- 
γατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαντα ἐπ᾽ οἰκήματος προστάξαι πρήσσε- 
σϑαι ἀργύριον ὁκοσονδή τι΄ οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε ἔλεγον᾽ τήν δὲ 
τά τὲ ὑπὸ τοῦ πατρὸς προσταχϑέντα πρήσσεσϑαι, ἰδίῃ δὲ καὶ 
αὐτὴν διανοηϑῆναι μνημήιον καταλιπέσϑαι, καὶ τοῦ ἐσιόντος 
πρὸς αὐτὴν ἑκάστου δέεσϑαι, ὅκως ἂν αὐτῇ ἕνα λέϑον [ἐν τοῖσι 
ἔργοισι] δωρέοιτο. ἐκ τούτων δὲ τῶν λίϑων ἔφασαν τὴν πυρα- 
μέδα οἰκοδομηϑῆναι τὴν ἐν μέσῳ τῶν τριῶν ἑστηκυῖαν, ἔμπρο- 

δηροίαπροπ, 850 υνγάθη 5816 βοῇοπ 
Ῥοῖὶπα Ζυνοϊίθῃ Αὐβαύζ αἴθ Ζι ἀθϑϑθῃ 
Αὐϑέ!Πππρ ποίῃίσοη ϑίθπθ πίομέ 
Βαῦθπ πὐπδα νυν πάθη Κόπποπῃ. 

1. τὰ ἐχόμενα τούτων. 
ΟΕ ΤΙ βὴ 

2. σεσήμανται ΝΝ απ ΥἹ5 ὁ 
8.. ἐν τῇ πνυρ. ἀ. ἢ. δι ἀθη ΖὰΓ 

Βεκιοιάαπρ ἀϊθηθπάθπ ρεορ]αἰἐθίθη 
Θιεϊηρ]αἰίθη: 5. Ζ. νου, 5, 9. 

4, ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι Β: 2: 
ο, 4 ὡς ἐμοὶ δοκέειν. 

δ. ἐπιλεγόμενος 'ἱπ ἃπάοτον Β6- 
ἀδαΐαῃρ, 415 ὁ. 120 Απὲ. 

6. ἑξακόσια κ. χ. ἀπροίδην 
2.518,000 ΤῚν. 
τετελέσϑαι. Βεῖ ἀθπ Α ἀϑάνϊοίκοπ 

ὡς λέγουσι, ὡς λέγεται, ὡς πυνάδανο- 
μαι. δοκέειν ἐμοί, ὡς ἐμὲ μεωνῆσϑαι 
γυῖσκί ἀὰ5 6 ΥὉ. ἄθν Ῥαγθηίῃθβθ 80 
δ} ἀθη ΗδιιρίϑαίΖ οἷπ, 415 οὐ ἀἴθϑθϑῦ 
ἄδνομ ΔὈΠΙΘηΡ6. 5. 2. ς 8. 

9. τὸν εἰρημένον 5. α. 134 (πὶ 
δαπΖθη 80 940 τ6). 

10. ἄλλον δὲ 56. ἐργάξοντο; ἄδπῃ 
ἐργάξεσϑαι οὔδν εἷπ ἅμιπιϊοιθα, 416 6- 
Τιθῖπουο5. ὕουΌ. δύ δι15 οὐκοδόμεον Ζιι 
δη ποἢπηθη. 

5. Ζ. 

ἔταμνον ἴπ ἄδπ ὁ. 8 δυννδηπίθδῃ 
δ δι ΡΥ σῃ6π, γον δὰ ἀοΥ ΤΎδη5- 
Ῥογίβίγαββθ, ἄβύθη ἀπίαρθ 10 984ἢτε 
ΘγΓουἀθγίθ ὦ. 124). 

11. τὸ ὑπὸ γ. ὄρυγμα ἄδπι υπ- 
ἰόντ ἀϊβομθη ΝΠ] Π4] (ο. 124). 
οὐκ ἀλέγ. χρόν. ᾿Βομιὄτε Ζὰ ὡς 

ἐγὼ δοκέω. 

1290. 12. ἐλθεῖν 50, ἔλεγον (6. 194 
Ἀπ.) οὗ ἱρέες. 

18. κατέσαι ἐ. 
γεπάπηδ ο. 131, ὅ, 
πρήσσεσϑ' αὶ χίροτθ. 
14. ὁκοσονδή. ὕξεθεν ἄς Βεάρι- 

{ὰπρ' γοπ ὁκοσοσδὴ 5. 2. 6. 232. 
1π, ὅκως ἄν ΠΆΘἢ δέεσθαι δυο ἢ 

ΠῚ 44 ἐδεήϑη ὅκως ἂν καὶ παρ᾽ 
ἑωυτὸν πέωψας ἐς Σάμον δέοιτο 
στρατοῦ. Ὠϊδ Βπαίθη Ῥαγίϊκεὶπ ὡς, 
ὅκως. 6. ορῦ. ἀα]!]άθπ ἀδεπη ἨϊηζΖαίτνιί 
νοῦ ἄν, ἀἃ 5ἷ6 Ὀτσϑρυ πο οἷν ΜοαΔ]- 
Ρδυεκοίη δἰημα (ΞΞξ ννῖ 8). γε]. 1 τῦ. 
99. 110. 

ἐν τοῖσι ἔ. ιδ ννΔῃγβο θα] ἢ πιῖξ 
Ῥιούβοι Ζὰ δ γθίομθη. 

19. τῶν τριῶν, πον ἀδν ἀτεοὶ 
δύοβθθη (5. ο. 1234 Απῇ.), βοπάθγπ 

οἶκ. ἀἴοϑοιθα 
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σϑε τῆς μεγάλης πυραμίδος. τῆς ἐστὶ τὸ κῶλον ἕκαστον ὅλου 

καὶ ἡμίσεος πλέϑρου.. 

Βασιλεῦσαι δὲ τὸν Χέοπα τοῦτον Αἰγύπτιοι ἔλεγον πεν- 
τήκοντα ἔτεα, τελευτήσαντος δὲ τούτου ἐκδέξασϑαι τὴν βασι- 
ληίην τὸν ΠΡ ΤΉΝ αὐτοῦ Χ εφρῆνα᾽ καὶ τοῦτον δὲ τῷ αὐτῷ 
τρόπῳ διαχράσθαι τῷ ἑτέρῳ τά τε ἄλλα καὶ πυραμίδα ποιῆσαι, 

ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκυυσαν᾽ ταῦτα γὰρ ὧν καὶ 
ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν Ὁ ἘΞ οὔτε γὰρ ὕπεστι οἰκήματα ὑπὸ γῆν, 
οὔτε ἐκ τοῦ Νείλου διωρυξ ἥκει ἐς αὐτὴν ὥσπερ ἐς τὴν ἑτέρην 
δέουσα᾽ δι᾽ οἰκοδομημένου δὲ αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιρρέει, 
ἐν τῇ αὐτὸν λέγουσι κέεσϑαι Χέοπα. ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον 
δόμον λίϑου Αἰϑιοπικοῦ ποικίλου τεσσεράκοντα πόδας ὑποβὰς 
τῆς ἑτέρης τὠυτὸ μέγαϑος ἐχομένην τῆς μεγάλης οἰκοδόμησε. 

τοῖο Κἰθίπουθη, ἀϊ6 νοῦ ἀοὺ σγοββίθῃ 
(ἀδγ ἀθ5 Ομθορ8) ποοῖι μθιέε βίβῃθπ. 

1. τῆς ὈοΖΙοΙΟ 5᾽οἢ δα 485 οηί- 
ἕογπίοσο πυραμίδα. 
κῶλον Ἰαΐα5, ννὰβ 6. 124 μέτωπον. 

16 Βοἰ το πΗ δ μδα Βείγασρθῃ πϑοὴ 
πϑαθύθη Νίθθβιπροπ ρασϑη 110΄. 

197. ῬΊῖο Ρυγδαπιῖας 485 ΟΠ ε- 
ῬὮγδπ. 

ὅ. καὶ --δέ. Ῥδ5. φυνβοθθη καὶ 
ἀπά δέ οἰπρθβθομοῦθπε Υοτύ. ἰδύ 
βίοίβ Ῥϑίοπί;: νυῖθ πῖον ο. 44. ΥΩ]. 
οὐδέ -- δέ 1 145. 

0. τῷ ἑτέρῳ Βᾶηρί νοη τῷ αὐτῷ 
τρ. ἃὈ:; 5. Ζ. ὁ. 104. 

τά τε ἄλλα ρεβμοτέ σὰ διαχρᾶ- 
σϑ'αι, ννἃ5 5ῖ0ῃῃ8 ἀδά ἃγο νοὴ χρᾶσϑ'αι 
τπίογβομοϊαθί, ἀ855 ἴπ δὲέα χρᾶσϑαι 
ἄογ Βερυ ἄἀε5. σοπρδέαπέίδη γοῖ- 
γνα!ίεύ (νο]. 1 58): ἅδον αἴθ ϑδοῆβ 
γΡ]. ο. 124 Απῇ. ἴὔθεθον ἄβη Ασουβ. 
τὰ ἄλλα 5. 2. ο. 9. 

1. ἐκείνου ΟΥ̓ ΔΙ ]ΟΘΊΒΟ γΕ]. 
ο. 184 πολλὸν ἐλάσσω τοῦ πατρός. 
ΑΘΒη] πα Βυδομ γ]ΟΘΊθα 5. 6. 40. 
ταῦτα 850. μέτρα. 
καὶ ἡμεῖς, ννᾶγοπά δὺ ἀἷο Ηδμϑθη- 

Δηράθοη ἄογ Ῥυγδιηϊάθ 465 ΟἾΘῸΡ5 
γοη ἄθῃ Ῥυϊεβίθγη μαίίς, ΥΩ]. ο. 131 
καὶ ἡμεῖς ὠρέομεν. 

8. οὔτε γάρ. ϑοννοὶ δι1ι5 ἄδπι 
ἀπνουϑύδ πα] οἴ 6 ἢ γάρ ἃ15. ἂὰ8 ἄδθπὶ 
γου βου μοπάθπ μέν, ἀδπὶ ἱπὶ ἕο! βϑῃ- 
ἄθη Κεὶπ' δέ Θη βρυϊομῦ, ΘΥ ἢ 110. 4855 
Πἰπίθυ ἐμετρήσαμεν εἶπ Βα Ζρ θα 
δ ΒΘ ΆΠ]6 ἢ βθὶπ πιι88. θ θη ἀἰβάδη- 
Κθοη βϑιηᾷδβ ἰδ δὔννἃ Ζὰ δγρᾷῃΖθῃ: 

ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκου- 
σαν, τοῦτα γὰρ -- ἐμετρήσαμεν, 
πολλῷ δὲ λειπομένην αὐτοῦ. 
οὐδε γὰρ κτλ. 
ὑπὸ γῆν. Ἠΐεῖ Βάθδη ἀϊς Ῥυϊθϑίευ 

Ἠδγ. [α]βοῖθϑ θοσιομίθι: ἀθπὴ πϑυοῦ- 
αἀἴπρϑ μαῦ πᾶ Δι Οἢ αηΐον ἀΐεβθη Ρυ- 
γιηϊάθη φυγαὶ απίθυϊ γα βοΐ Καὶ ἀ πὶ ΠΊΘΥ πὶ 
Θηπίάθοκῦ. Νδοῖ πβθγθπι ΘρΥΔομρο- 
ὈΥδιΟἢ οὐνυαυίθίθπ νυν ὑπὸ γῇ. 

Φ: διῶρυξ 5. 0. 134 διώρυχα τοῦ 
Νείλου ἐσαγαγών. 

10. περιρρέει ϑυθδ᾽εοοί ἔσω ἴπ-. 
{γούϑαπη δύ τηϊζπερίρρ. Ζι νου πάθη. 

12. δόμος λίϑου Α419'. ((ο0]16ο- 
{(1ν). δόμος τς ϑομίομί. Ψα]1. 1179. 
λίϑος Αἰ. ποίκ. ..τοὐροβργθη κοι θυ 
ἀπᾶ βοινν ἄγ οπ νυ ϑυθηῖί νϑυβοῖο- 
ἄδη νοὴ ἄδπὶ ο. 86 ουυνυδῃπίθη. 
ὑποβάς. 16 Ῥυγδιηῖάς ἀε5. Ομ - 

ΡΒγθη δύ ἱπὶ ΤΠ πϑῦθη εἶπε 8 π]ΐομο 
Οοπεοίγαοίίοπ νυῖο ἀἷθ ἀθθ. ΟἸθορ8, 
βίθῃξ ἀθυβιθθη ἈΡΘῚ δὴ Νογέγο ΠἼΙΘΕ - 
Κοὶῦ ἄδθυ Αὐδοὶς πδοῖ. Τγτα Ηδμο θ6- 
{γὰρ δῃβπιαὶβ 454΄ εἰσί 447΄. 5. Ζ. 
ο. 124. 

18. τὠυτὸ μέγαϑος -..-Αποᾷ κἂ 
ϑᾶπάοπι (1. 8. ῬΥ ΘΠ) πιδρηἰθι ἀϊ ποπὶ 
βρϑούαϊἐς ποπηϊδὶ ααδαταρίὶ πία Ρεάϊ- 
θὰ5 ᾿πἴγα δᾶτῃ ΒΟ ΒΕ, 50 ϑομννοῖσ- 
Βᾶυδον, ἄθν τὠυτὸ μέγ. 815 Ασοιιδαῦ, 

δ 

ἀ685 ΒοΖιιρε [α5ϑὲ. Ῥοοὴ βομοῖπέ τώντό " 
οἷπθ ἀογαγίϊσε Ἐκ ἄσπρο πἰοδέ Ζὰ- 
Ζα] 556 π. 
ἐχομένην τ. μεγάλ. 5. 4. ο. 12ὅ 

ἐχόμενα τούτων. 
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ἑστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφότεραι, μάλιστα ἐς ἑκατὸν 
πόδας ὑψηλοῦ. βασιλεῦσαι δὲ ἔλεγον Χεφρῆνα ἕξ καὶ πεντή- 
κοντὰ ἔτεα. Ταῦτα ξξ τε καὶ ἑκατὸν λογίζονται ἔτεα. ἐν τοῖσι 1298 ᾽ 

Αἰγυπτίοισί τε πᾶσαν εἶναι κακότητα καὶ τὰ ἱρὰ χρύνου τοσού- 
του κατακληισϑέντα οὐκ ἀνοιχϑῆναι. τούτους ὑπὸ μίσεος οὐ 

᾿πάρτα ἐθέλουσι Αἰγύπτιοι οὐνομάξειν, ἀλλὰ καὶ τὰς πυραμίδας 

χαλέουσι ποιμένος Φιλίτιος, ὃς τοῦτον τὸν χρόνον ἔνεμε κτήνεα 

κατὰ ταῦτα τὰ χωρία. 
Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι Αἰγύπτου Μυκεροῖνον ἔλε- 129 

γον, Χέοπος παῖδα, τῷ τὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργα ἀπαδεῖν, τὸν 
δὲ τά τε ἱρὰ ἀνοῖξαι καὶ τὸν ληὸν τετρυμένον ἐς τὸ ἔσχατον 

Ψ ᾿Ξ . ᾿ : 
κακοῦ ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ ϑυσίας. δίκας δέ σφι πάντων 
βασιλέων δικαιοτάτας κρίνειν. κατὰ τοῦτο μέν νυν τὸ ἔργον 
ἁπάντων, ὅσοι ἤδη βασιλέες ἐγένοντο Αἰγυπτίων, αἰνέουσι 
μάλιστα τοῦτον᾽ τᾶ τὲ ἄλλα γάρ μὲν κρίνειν εὐ, καὶ δὴ καὶ τῷ 
ἐπιμεμφομένω ἐχ τῆς δύκης παρ᾽ 
πιμπλάναι αὐτοῦ τὸν ϑυμόν. 

-“ 2 

ἑωυτοῦ διδόντα ἄλλα ἀπο- 
ἐόντι δὲ ἠπίῳ τῷ Μυκερίνῳ 

κατὰ τοὺς πολιήτας καὶ ταῦτα ἐπιτηδεύοντι πρῶτον κακῶν 
. τι Ἃ, 3 - 3 δ Ν » 5 

ἄρξαι τὴν ϑυγατέρα ἀποθανοῦσαν αὐτοῦ, τὸ μοῦνον οἵ εἶναι 

128. ὃ. λογέξονται 80. οἵ ἷ ἱρέες. 
ἐν τοῖσι -- εἶναι ν6]. 6. 112 τῷ 

εἶναι. 5, 2. ο. 64, 
4. χρόνου τοσούτου 5,46Υ 66- 

πού. ἰθπιροχὶθ (νρ]. δείλης, νυκτός, 
ἡμέρας) ὈοΖοιϊοπποῦ τϊύ Οδγαϊπ8]- 
ΖΔΆΪΘΝ ἀπά παπποῦ ϊβοιῦθπ Αα]θού νη 
γόυθα πάθη ἀθπ Ζοϊθοίγδρ᾽ 5,1πι ὅον- 
ἰδὰξ γοης. 5. Ζ. ὁ. 116 τριῶν ἡμε- 
ρέων. 
χρόνου τοσούτου οἾνγοὶ ΒΟΒ 0 

ἐν τοῖσι γοΥπογρθδᾶηροῃ. 
ὅ. τούτους ΟἸδορβ ἃ. ΟΠΘΡΆγθα. 
η. Φιλίτιος. ἴῃ ἄθπὶ ῬμΙβίον- 

Βἰτίδπ, νὸπ νυθοθπὶ ἀϊ6 Ῥυϊδϑίθν ου- 
ΖΗ] θη. ἀθὺ δη ἀ6γ 'σγοββθη Ρυγχὰἃ- 
ἤηϊ46 βοίῆεὲ Ἡργάθη σοννοϊάθύ ὑπὰ 
πδοὴ ἄθι 485 ΟΙΚ ἀϊοθα Π θη Κα Ά |6ὺ 
αεν Βεάγϊοκαπο ροπδπηΐ πᾶῦ6, ᾿ἰορτ" 
οἷπθ ἀσπκὶθ γϊηποῦπὴρ ἂἃη ἀϊ6 
ΖΡ ΘΥβομαῖς ἀθγ Ἡνκϑόβ, οἰποϑ 
Κυϊοσουίβομθπ ἨΗϊγίθηνο καθ βοπιῖίϊ- 
ΒΌΒοΥ ΑΌΚαη Εἴ δι Κααπδδη (Ρ ΗἰΠ]5ἐθγ), 
Ὑν οῆθ5 ἔχη ΤΑμγπα πάθσίθ Ἰἰδὴσ 
(3180 ---1660) πατῦ ἀπά σον αἰ ἰδ ἐἰρ 
ἄδον Αδρυρίθη μουβομίθ Ποὺ σαοῖκ 
αἴοβου ΕὙΘΙ ἀ Βου βοαῖς (ὰπὶ 9000 νου 
ΟἸχγ.) υπὰ αἴθ θγδηρϑαὶα 465 ΕἼοπ- 

ἀϊδηϑίθβ (απὸ 8000 νοῦ ΟἾγ.) Ῥεῖπι 
Βα ἄθν Ρ υγδαιηϊάθη βοβπηο Ζθη ἴῃ 46 Γ 
Εὐϊππούαηρ ἀ65 ὕΟΙΚΟΒ ἴῃ οἷπϑ Ζα- 
ΒΘΙΏΠΊΘΗ. 

199. Μυκενγῖποβ, ϑομη 465 
Οἰνδορβ(δυαξάδη απ κιιᾶϊοση ΜῈΝ Κα- 
ὕ8 4}. 

10. τὸν δέ. ΗΐοΥ σὺ πιοιμύ δἰ πίη] 
ὁ δέ ἄδιὰ νογῖρθπη δπέρεσθηρσεβοῦζ 
(8. 2. 1 117), βοπάθγῃ ἀθγ Ασουβ. δύ 
ἄθπὶ Ἀεἰδίῖν ἱπὶ αὐ. ἀπίογρθογαπθί. 

11. τετρυμ. ἐς τὸ ἔσχ. ἀἴθδο δε 
γεπάυσπρ 1 22. 

19. ἀνεῖναι ὑγταηϑί(ϊν; ἃπάθυβ ο. 
1898 δ. 110, 2. 
ἔργα ΠΝ τ ΠΟ ἤ θη Οδϑομαξέε, 
10. ἐκ τῆς δέκης. ἐκ ἴῃ ΕΟ] 66 

νγὶθ ο. 162. ,,0Ὁ Ἰαΐατη βϑπίεπίϊαπι "ὁ 
πὰ ἑωυτοῦ ἄδ 5υο: ΜΕ, ὙΤΙ 39 

παρ᾽ ἐμεωυτοῦ δοὺς τὰς ἑπτὰ χιλιά- 
δας. ; 

18. πρῶτον-- ἄρξαι. ἘΠπῸ ᾶπ- 
ἤρα Αθαπάδηξ (1 23). Βεοῖπη ϑυθΊθος 
Ζὰ ἄρξαι ἰοὺ ὅδν Ηδιιρίθορυ ἱπ 
ἀποθανοῦσαν: ν8}.Γ0 τὸ στράτευμα 
ἀπικόμενον: 19 μετὰ δ᾽ ἐμὲ ἐσελ- 
ϑόντα, 800} 129. 

19. τὸ --- εἶναι 5. Ζ. ὁ. θ4. 
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ἐν τοῖσι οἰκίοισι τέχνον. τὸν δὲ ὑπεραλγήσαντά τε τῷ περιε- 
πεπτώκεε πρήγματι καὶ βουλόμενον περισσότερόν τι τῶν ἄλλων 
ϑάψαι τὴν ϑυγατέρα ποιήσασϑαι βοῦν ἕνλένην κοίλην, καὶ 
ἔπειτεν καταχρυσώσαντά μιν ταύτην ἔσω ἐν αὐτῇ ϑάψαι ταύ- 

180 την δὴ τὴν ἀποθανοῦσαν ϑυγατέρα. Αὕτη ὧν ἡ βοῦς γῇ οὐκ ὃ 
ἐκρύφϑη, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν φανερή, ἐν Σάϊ μὲν πόλι 
ἐοῦσα, κειμένη δὲ ἐν τοῖσι βασιληΐοισι ἐν οἰκήματι ἠσκημένῳ᾽ 
ϑυμιήματα δὲ παρ᾽ αὐτῇ παντοῖα καταγέξουσι ἀνὰ πᾶσαν ἡμέ- 

ρήν, νύκτα δὲ ἑκάστην πάννυχος λύχνος παρακαΐεται. ἀγχοῦ 
δὲ τῆς βοὸς ταύτης ἐν ἄλλῳ οἰκήματι εἰκόνες τῶν παλλακέων 
τῶν Μυκερίνου ἑστᾶσι, ὡς ἔλεγον οἱ ἐν Σαϊ πόλι ἱρέες ἑστᾶσι 
μὲν γὰρ ξύλινοι κολοσσοί, ἐοῦσαι ἀριϑμὸν ὡς εἴκοσι μάλιστά 
κῃ, γυμναὶ ἐργασμέναν᾽ αἵτινες μέντοι εἰσί, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, 

181 πλὴν ἢ τὰ λεγόμενα. Οἱ δέ τινες λέγουσι περὶ τῆς βοὸς ταύτης 
καὶ τῶν κολοσσῶν τόνδε τὸν λόγον, ὡς Μυκερῖνος ἠράσϑη τῆς 1ῦ 
ἑωυτοῦ ϑυγατρὸς καὶ ἔπειτεν ἐμίγη οἵ ἀεκούσῃ μετὰ δὲ λέ- 
γουσι, ὡς ἡ παῖς ἀπήγξατο ὑπὸ ἄχεος, ὁ δέ μιν ἔϑαψε ἐν τῇ 
βοὶ ταύτῃ, ἡ δὲ μήτηρ αὐτὴς τῶν ἀμφιπόλων τῶν προδουσέων 
τὴν ϑυγατέρα., τῷ πατρὶ ἀπέταμξ τὰς χεῖρας, καὶ νῦν τὰς εἰχό- 
νας αὐτέων εἶναι πεπονϑυίας τάπερ αἵ ξωαὶ ἔπαϑον. ταῦτα δὲ 20 

λέγουσι φλυηρέοντες, ὡς ἐγὼ δοκέω, τά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὰ 

περὶ τὰς χεῖρας τῶν κολοσσῶν᾽ ταῦτα γὰρ ὦν καὶ ἡμεῖς ὡρέο- 
μὲν, ὅτι ὑπὸ χρόνου τὰς χεῖρας ἀποβεβλήκασι, αἵ ἐν ποσὶ αὐὖ- 

8. βοῦν ξυλ. κ- ΚαπΙισίπποη ἀπά 
ΚΚδπὶροίδο θυ νυ αὐά6η νουΖαρδυνθῖβδθ 
ππέου ἀθπὶ ΒΙ1]46 ἀοὺ [515 ἀπρθβομδαῦς: 
ἀΔΠΘΥ υυυσάθῃ 516 Δ οἢ Ζιινυθ θη ἱπ 
Καβίοτιαῖρθη Θαυκορθαρθη θΘρΎΆΌΘη : 
ἄδπη ἄϊθ Κὶὰαϊ νυᾶῦ ἀδὺ [5ἷ5 μΕΠ ρ. 

180. 6. Σ᾽ αἱ. Ὁϊ6 Εσυνδηπαπρ 
ἄον δίδαί 5815 (5. σ. 569. ο. 62), αἴ 
ουϑύ νγοῖϊύ βρᾶξοι. Ζὰσ Ἀθϑι θη οὐπο- 
Ῥθη νυσ δ, τπϑο ἢ ῦ 65. νυ γβομϑἰ ΠΙΊ ἢ, 
Ὧ455 416 δῖοῆβ. ἂἃπ ''δῖ8 δηκπρῥεπ-: 
ἄθη Εγχϑίαπρθη (0. 129, 180) 5ἴο ἢ 
ἰοῦ δι ἀδη αἰίθπ Μίθηκογα (Μυ- 
Κουῖποβ, προ ίθγ ἀτπὰ 8000 νοῦ Οἢτ.) 
ῬοΖίθῃθη, 815 ἄθϑβϑϑῃ Ζεὶῦ δ οἷ ννοὶ 
ΒΟ νυ οἢ. ποοῖ ΠΟΙ] Ζοσπο ΒιΙἀβϑ αίθη 
δυμα]ίθπ βοῖη Κοππίθη, βοπάθγπ διῇ 
εἴπθη ννοὶϊέ βρᾶξευ γϑρίθγεπάθῃ Ῥβδπι- 
τη 0} Π (απὶ 600), ἀοΓ ἄθπ Βεϊ- 
πϑηθη ΝΜ Κουϊποβ { γίϑ. 

1. ἠσκημένῳ θθθπβο ο. 169 
ῬΆ]ΟΝ το οἰαθογαίο, ουπᾶίοςς 

19, ἐοῦσαι. Ἐδ νγᾶγθιη ἀϊδβα Ὁ0- 
Ιοβθθ αἰδὸ ννϑι ] 1 οἢ 6 (ἰϑϑίαϊίθη. 

ἀριϑιμόν. Ἀσοαδαξίν 465 ΒοΖαρθ: 
Ζ. α..92. 
μάλιστά κῃ ἀπά ὡς οπίμαϊέοπ 

ἄθηῃ Βεορυῖ 465 {Ππροίϑῃγθη; 5. Ζ. 
ο. 94. 

18. γυμναΐί. Εν οῆβοπο ΕὙ Δ 6π 
πδοκύ ἀσστοῦ Νίαϊθσοὶ οὐθὺ ϑ'ου!ρίαν 
ΔΡΖΟΒΙἊΘπ., νᾶῦ ἄθπ ϑιίίαπ ἀδγ 
Αερυρίου ἀυγοθδιβ Ζανν θυ, 6 π 
Οτϊθοῦθπ Καιπθη ἃθοὺ ἴθπ ΒΙ]άθν 
ΠῸΓ 80 ΥΟΥ͂, ἀὰ ἀἴ6 Οἰδννᾷμθυ ἀοΥ 
ϑίαίαπθη ἀϊομέ ἂπὶ Καὶ ὔγρου δη]άσθη. 

191. 10. 
- ἀπήγξατο. 
22. καὶ ἡμεῖς, γ6]. ο. 197 ταῦτα 

γὰρ ὦν καὶ ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν. 

μετὰ δὲ νεῖ. πιϊξ ὡς 
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ο΄ τέων ἐφαίνοντο ἐοῦσαι ἔτι καὶ ἐς ἐμέ. Ἢ δὲ βοῦς τὰ μὲν ἄλλα 132 
δον κατακέκρυπται φοινυκέῳ εἵματι, τὸν αὐχένα δὲ καὶ τὴν κεφα- 

λὴν φαίνει κεχρυσωμένα παχέϊ κάρτα χρυσῷ" μεταξὺ δὲ τῶν 
κερέων ὁ τοῦ ἡλίου κύκλος μεμιμημένος ἔπεστι χρύσεος. ἔστι 

5 δὲ ἡ βοῦς ὀρϑή, ἀλλ᾽ ἐν γούνασι κειμένη. μέγαϑος δὲ ὅση 

πὲρ μεγάλη βοῦς ζωή. ἐχφέρεται δὲ ἐκ τοῦ οἰκήματος ἀνὰ πάντα 
τὰ ἔτεα, ἐπεὰν τύπτωνται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν οὐκ οὐνομαζόμενον 
ϑεὸν ὑπ᾽ ἐμεῦ ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι, τότε ὧν καὶ τὴν βοῦν 
ἐκφέρουσι ἐς τὸ φῶς φασὶ γὰρ δὴ αὐτὴν δεηϑῆναι τοῦ πατρὸς 

10 Μυκερένου ἀποϑνήσκουσαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἅπαξ μιν τὸν ἥλιον 
κατιδεῖν. Μετὰ δὲ τῆς ϑυγατρὸς τὸ πάϑος δεύτερα τούτῳ τῷ 
βασιλέι τάδε γενέσϑαι᾽ ἐλϑεῖν οἵ μαντήιον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, 
ὡς μέλλοι ἕξ ἔτεα μοῦνον βιοὺς τῷ ἑβδόμῳ τελευτήσειν᾽ τὸν δὲ 
δεινὸν ποιησάμενον πέμψαι ἐς τὸ μαντήιον τῷ ϑεῷ ὀνείδισμα, 
ἀντιμεμφόμενον ὅτι ὃ μὲν αὐτοῦ πατὴρ καὶ πάτρως ἀποκληί- 
σαντες τὰ ἱρὰ καὶ ϑεῶν οὐ μεμνημένοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώ- 
πους φϑείροντες, ἐβίωσαν χρόνον ἐπὶ πολλόν. αὐτὸς δ᾽ εὐσε- 
βὴς ἐὼν μέλλοι ταχέως οὕτω τελευτήσειν. ἐκ δὲ τοῦ χρηστη- 
ρίου αὐτῷ δεύτερα ἐλϑεῖῦν λέγοντα τούτων εἵνεκεν καὶ συντα- 
χύνειν αὐτὸν τὸν βίον᾽ οὐ γὰρ ποιῆσαί μιν τὸ χρεὼν ἣν ποιέειν" 
δεῖν γὰρ Αἴγυπτον κακοῦσϑαι ἐπ᾽ ἔτεα πεντήκοντα τε καὶ ἕκα- 
τόν, καὶ τοὺς μὲν δύο τοὺς πρὸ ἐκείνου γενομένους βασιλέας 
μαϑεῖν τοῦτο, ἐκεῖνον δὲ οὔ. ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Μυκερῖνον, 
ὡς κατακεχκριμένων ἤδη οἵ τούτων, λύχνα ποιησάμενον πολλά, 

199 

1 

20 

1599. -»Ξςξ--- Ὅϊο που ουζϑῃ!ίθη 66- Βουτοῦς 5. ο, 085. οτγύ ννᾶγ ἀδ5 
Ῥγϑποῖθ θοζίθ θη δῖον δα ἀϊ6 1π 55 
σουθηγχίς ΝΝειτἢ- Αἰμθπα (5. Ζ. ο. 62), 
αἴθ. οἷπ ΝεΟΘηΡΟοΥ  ἀθν 1515. ννᾶγ. 
Αὐοΐ ΠΥ ννᾶν αἰ Κανν μϑῖΠσ. Απ 
ἴθγθη ἰθρίψα θη ννασγάθ οἷπθ ΠΟ] Ζθυπ 8 
Κα ταῖϊῦ οἴμοι Ῥυγρατγιηδπίθὶ θ6- 
ἀφθοκι 1 ἴῃ Ῥτοοθββίοῃ Βογαιηροίσαρθη. 

0. ἀνὰ π. τ. ἔτεα; νο]. ο. 180 
ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην. 

{. τύπτωνται 8. Ζ. 6. 42. 
τὸν οὐκ οὐνομ. ϑεόν. Οδιποὶπί 

δύ 45 νἱθυία ρῖσο Τ Ύδι θυ θυ απὶ ἄθη 
Τοά 465 Οβ1τ15. δ. 2. ὁ. 61 ἃ. ο. θ8 
τύπτονται μὲν γὰρ δὴ πᾶντες" τὸν 
δὲ τύπτονται οὔ μοι ὅσιόν ἐστι 
λέγειν 

10. μὠεν 
κατιδεῖν. 

189. 15. γενέσϑ'αι 56. ἔλεγον οἵ 
ἵρέες. 

Ξε ἑωυτήν, δυῦ]θοοῦ σὰ 

ἩδαρύμοιΠρίαμη ἀον Τμοίο (Μ|α), 5. 
ΟΡ Ὁ. 

14. δεινὸν ποιησάμ. δον ο. 
101. ΜΕ]. ὁ. 121 (δεινὸν ποιέειν). 
τῷ '᾽εὦ ἴον δ! σοιηοίη ἀν σ οὐέ- 

μοἷύ (εἰο). 
15: ἀντιμεμφόμενον γύπα 

τἰῦ τὸν δὲ (18). 
19. δεύτερα 50, μαντήια. 
συνταχύνειν ὕγϑη8. 80. τὸν ϑεόν; 

Υ6]. ΠῚ τι τὴν μέντοι ἐπιχείρησιν 
ταύτην μὴ οὕτω συντάχυνε ἀβού- 
λως. 

9, τοὺς δυο. ἴθερεον ἄδθπ Ασεϊκοὶ 
5.. 2. Ο. 107. 

24, ὡς κατακεκριμένων νυ]. 
ΥἹΙ 140 καὶ τοῖσι μὲν κατακὲ ἔκριτο 
θάνατος. ὕτρον ὡς ΥΡ]. 1 134 ὡς 
ὧν ἑτοίμου τοῦ γὲ ἐνϑάδε ἐόντος 
ποίες ταῦτα; ἃιοῖὶ 160. ὡς ,,π. ἀδΥ 



184 κτες ἡμέραι ποιεύμεναι. 
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“ ’΄ ΄ Ε] ΄ 2 Ἃ8 , ᾽ , 

ὕκως γίνοιτο νύξ, ἀνάψαντα αὐτὰ πένειν τὲ καὶ εὐπαϑέειν, 
᾿ τ ’ ἹΜ , 3 ᾿ , ἌΕΡΉΝ, ΑΝ 

οὔτε ἡμέρης οὔτε νυκτὸς ἀνιέντα. ἔς τε τὰ ἕλεα καὶ τὰ ἄλσεα 
πλανεόμενον, καὶ ἵνα πυνϑάνοιτο εἶναι ἐνηβητήρια ἐπιτηδεώ- 
τατα. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο ἐθέλων τὸ μαντήιον ψευδόμενον 
3 3 

ἀποδέξαι, ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ ξξ ἐτέων γένηται, αἵ νύ-- ὃ 
Πυραμίδα δὲ καὶ οὗτος ἀπελίπετο 

πολλὸν ἐλάσσω τοῦ πατρός. εἴκοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον 
ἕκαστον τριῶν πλέϑρων ἐούσης τετραγώνου, λέϑου δὲ ἐς τὸ 
ἥμισυ Δἰϑιοπικοῦ. τὴν δὴ μετεξέτεροί φασι Ἑλλήνων Ῥοδώπιος 
ἑταίρης γυναικὸς εἶναι, οὐκ ὀρϑῶς λέγοντες" οὐδὲ ὧν οὐδὲ εἰς 
δότες μοι φαίνονται λέγειν οὗτοι ἥτις ἦν ἡ Ῥοδώπις" οὐ γὰρ 
ἄν οἱ πυραμέδα ἀνέϑεσαν ποιήσασϑαι τοιαύτην, ἐς τὴν ταλάν- 

Μεϊπαπρ, ογδιιδβείζιπρ ἀα58΄΄, νεῦ- 
βομἰθάθῃ σοη οἷα 5. Ζ. 6. θ4. 

ἢ. ἀνιέντα. ἀνιέναι ᾿πίγαπΒ. νγῖθ 
ο. 115. 121 τοι ξίετο: ἃΠάΘΙΒ ο. 129 
τὸν ληὸν τετρυμένον ἐς τὸ ἔσχατον 
κακοῦ ἀνεῖναι πρὸς ἔργα καὶ ϑὺυ- 
σίας. 

8. ἐνηβητήρια ,εἴοοα νοϊιρία- 
νι ΘΠ αδύ. ΟΔΕ]. ο. 11. 

ΠΡ ΟΣ ψευδόμενον ἀπο- 
δέ ξαι τ]. 1Π 180 ἐν ὀλέγῳ χρόνῳ 
ὑγιέα μιν ἐόντα ἀπέδεξε. 

ὅ. αἱ νύκτες ἡμέρ. π. ἔτεϊ δη- 
δεβομίοββθη ἂἃπ ἔτεα αἷβ Ἀρροβιἐἴοπ 
4685 ΤΕ} Ζατπ σᾶπΖοπ (σχῆμα καϑ'᾽ 
ὅλον καὶ μέρος): σεγδάθ 50 Ὁ. 41 
τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι 
ἕκαστοι ἐν τοῖσι προαστείοισι; τὸ 
κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ ἀμφότερα 
ὑπερέχοντα σημηίου εἵνεκεν. ὅ.. 
8.0} ο. 48. νει. 11 ἄρξαντες μὲν 
ἐπὶ δύο τε καὶ εἴπ ποσὶ γενεὰς ἀνϑοώ- 
πων --παῖς παρὼ πατρὸς ἐκδε- 
κόμενος τὴν ἀρχήν. 

194. Ῥῖε Ῥυγδιπιῖάθς 465 Μ'υ- 
Κονΐη 5. 16 ἀνε νοὸη ΜΎ ΚΟΥΪΠΟ5 
εγθααίο ΡΎΓδιλΐάθ, ΘἤμΘπη8]5 218' Ἰεὐχί 
208΄ Βοοῖι, ννυυσάθ νοὸπ ἄθη Αἰίθη ἀϊθ 
Κοβίθατβίθ ἀπὰ Βδυ!ομβέθ 8Π16ῖ Ῥυ- 
χαιηϊάθη σοηδηπηύ. ϑδ΄᾽6α ἀρογίγ ἴπ 
εν Ταῦ ἀϊθ Βοϊάθη ἀπάθγθη δὴ ϑομδη- 
Ποῖ ἀπά Βδρο πη ϑϑϑὶσ καὶ 465 Β δι. 
πῃ ἀθ τὶ Οὐδηϊθ]δοκοα δυβ5σο- 
ΚΙοιἀθίθπ ἀπίρθγοπ ασὐδρρσοπιδοῖ ἀογ- 
βϑίθθη νυαγάθ πουργαϊηρο ἀθγ ϑατ- 
Κορῆὰρ 465 ΜΙ υκΚουῖποβ δὰβ ἀπηκεὶ- 
Βίαποπι Βαβαὶὺ ροία πάθη. [μθιάου ἰδέ 
ἀουβθῖθα δυῇ ἀδον Τὐορθογίαῃτο ποῖ 
Ἑησ]απά ἃπ ἄθι βραπίβομθη Καὶ ἀϑίθ ἴῃ 

ἄον ΝΘ νοπ' Οδγίμαρεπα ππίεγρο- 
ϑάπροη. 16 Μαυπιῖς 465 ΜΙ ΎΚουῖποβ 
Βθεβπάοίῦ 5βῖοἢ ἴπὶ ἄσυρίβομεπ Μίαβθαπι 
Ζὰ Τοπάοηπ. 

Ἵ. τοῦ πατρός Ὀτδομυ ορίβο; 
8. Ζ. ἐκείνου ο. 121. 

εἴκοσι ποδῶν; γεγρ. καταδέου- 
σαν εἴπ. ποδῶν τρ. πλέϑρων κῶλον 
ἕχαστον (δῃ Ἰεάον ϑ'εῖϊίθ). ΥΥῖῈ ΠοΟἢ 
νῶν ἀδηδοῖ ἀϊς ΟΡυγναπιῖάθ ἐ νοὶ]. 1 
118 μέγαϑος ἐοῦσα μέτωπον ξΞξΞ 
κῶλον) ἕκαστον εἴκοσι καὶ ἑκατὸν 
σταδίων. 
κῶλον 5. 2. 6. 120 ἐπᾶε. 
8. ἐούσης τετραγώνου. Ὦεπη- 

56 ]|06π ἃπᾶκο] α πἰβοθθη σοποέ. 050]. 
Βπάθῃ νυ τ ποὺμ Δα σοῦ 1 118 
κέεται ἐν πεδίῳ, “μεγάλῳ, μέγαϑος 
ἐοῦσα μέτωπον ἕκαστον, εἴκοσι καὶ 
ἕχατὸν σταδίων ἐούσης τετραγώ- 
νου. 85. 42. ἀἴδβουὺ ϑί6}16. 
λέϑου 56. βοός (ἐοῦσαν) Αἰ- 

ιοπικοῦς 5. 2. ο. 127. 
10. οὐδὲ ὧν οὐδέ, οὐδέ, ννεὶ- 

οἴθθ ἄθπ σᾷπΖθῃ Βαΐζ περαίϊν ἄ6πὶ 
νου γβθμθπάθη ΒορΡΥ επίρεροη- 
βούχέ, ἰϑῦ θεὶ ἄθιπ βρθοΐθ]επ Βορυ 
εἰδότες νυ ἰθάογμοις. οὐδὲ ὧν οὐδέ 
δῦ εἶπθ θεῖ Ηϑγ. δὕλογ. νογκοπιπιθπεθ 
(ἀπαιϊβομθ) Νεγθιπάπηρ, ἱπ νυϑ  ομ τ 
ἀστοῖ ἀϊθ πδομβάν οκ] οι 6 ΥΥράοτ- 
Βοϊυπης νοι οὐδέ ἀον σὰπΖε ϑαύζ ἄδπὶ 
ψοταηρ σα βΘΠη6ῃ ΒΟΠ ἃ γευ απίρορθῃ- 
Βοϑοῦζί, ννῖτά, ὙΥ]Ο θυ Υ 98, Με]. 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ τν 10. ὟἹ 72. 

195. ἀνέϑεσαν ἴπ φἰοίομεῦ Βο6- 
ἀδαΐαπρ ο. 186; βοπδῦ ρϑνυδμπ]οι 
Βεὶ Ηδϑγ. ννυοΐϊμβϑπ νυῦῖς 1 20; υϑδὶ, 
ἀνάϑημα. 
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118. 11. ΟἋΑΡ. 184--186. 
ἡ 

111 

τῶν χιλιάδες ἀναρίϑμητοι ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἀναισίμωνται᾽ πρὸς 
δὲ ὅτι κατὰ "ἅμασιν βασιλεύοντα ἦν ἀκμάξζουσα ἹΡυδώπις., ἀλλ᾽ 
οὐ κατὰ τοὔτον᾽ ἔτεσι γὰρ κάρτα πολλοῖσι ὕστερον τούτων τῶν 
βασιλέων τῶν τὰς πυραμέδας ταύτας λιπομένων ἦν Ῥοδώπις, 

Ὁ γενεὴν μὲν ἀπὸ Θρηίκης, δούλη δὲ ἠν Ἰάδμονος τοῦ Ἡφαιστο- 

πόλιος ἀνδρὸς Σαμίου. σύνδουλος δὲ “ἰσώπον τοῦ λογοποιοῦ. 

καὶ γὰρ οὗτος Ἰάδμονος ἐγένετο, ὡς διέδεξε τῇδε οὐκ ἤκιστα᾽ 
ἔπειτεν γὰρ πολλάκις κηρυσσόντων Ζιελφῶν ἐκ ϑεοπροπίου ὃς 
βούλοιτο ποινὴν τῆς 4ἰσώπου ψυχῆς ἀνελέσϑαι, ἄλλος μὲν οὐ- 

10 δεὶς ἐφάνη, Ιάδμονος δὲ παιδὸς παῖς ἄλλος Ἰάδμων ἀνείλετο᾽ 

16 

οὕτω καὶ Αἴσωπος Ἰάδμονος ἐγένετο. Ῥοδώπις δὲ ἐς Αἴγυπτον 195. 
ἀπέκετο Ξανϑεω τοῦ Σαμίου κομίσαντος [μιν], ἀπικομένη δὲ 
κατ᾽ ἐργασίην ἐλύϑη χρημάτων μεγάλων ὑπ᾽ ἀνδρὸς Μυτιλη- 
ναίου Χαράξου τοῦ Σκχαμανδρωνύμου παιδός, ἀδελφεοῦ δὲ 
Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ. 

1. ὡς λόγῳ εἰπεῖν, νἱἷβ ο. ὅ8: 
ΔΉΆΘΥΒ Ο. 21. 5. Ζιὶ Ο. 4 δοκέειν ἐμοὶ. 
πρὸς δέ το. οὐδὲ εἰδότες, 48 ὅτι 

τηῖῷ ἥτις (νον, 8. 11) ΡΑΓϑΠΙοὶ βύθῃε. 
πρὸς δὲ Δανογθῖαὶ ννῖθ 1 51. 

4. λιπομένων ψγ6]. νοῦ. 5. 6 
πυραμίδα δὲ καὶ οὗτος ἀπελίπετο. 

ὃ. γενεήν, νοὶ. ἀϊε ΕΣ 
᾿Αςουβαίϊνα 465 ΒοΖιρϑ χρόνον (ς. 
124), ἀριϑμόν, μέγαϑος, ἡλικίην, 
γένος ([ 6). 
Ἡφαιστόπολις, Υ6]. ἀἴς Μϑη- 

Πουπαπιθη ᾿Ζγησίπολις, ᾿ἀναξίπολις, 
δ. 6ἢ ᾿Δμφίπολις. 
δούλη δὲ ἣν. πη Βηϊίον δα 

ἄἀθπιὶ γενεὴν μὲν ἀπὸ Θρηίκης επί- 
δεσεοπροβοίζί. 850 ϑυῆρ θεῖ Ηϑυ. 

θ. λογοποιοῦ --- μυϑοποιοῦ; 50 
ἡόχος τ- - μῦϑος (Ε48ε}) 1141. 

1. Ἰάδμονος ἐγένετο νυῖδ ἀπέ. 
11, 
ὡς διέδεξε, υἱ Δρραγιϊῦ, ἀπροτ- 

5 Π|10 ἢ} Ζὰ ἔλβϑθπ ν18 1 18 ἣν γὰρ 
ὡς διέδεξε, ὀργὴν ἀκρός. 80 ἀοἢ 
ΠῚ 82. 

οὐκ ἥπιστα εγξ. ἀλλὰ μάλιστα. 
γΕ]. ὁ. 10 πιῖῦ ο. 117. 

9. ποινήν. 6 ΠοΙρ μον παίέθη 
ἄδθη Αδββϑορ, ἄδθὺ δἷ5 ἰββϑαπάίου. ἀθ5 
ΟΥδβυβ Ζὶὶ ἰἤπθη σϑκΚοιηπιθη νΥΆΥ, 
ἄθγ Οοὐίοβ ςίογα πη ἀπϑεκὶαρσὶ απά 
νοπὶ Εἰδἰβθη Ην ἀπιρθὰ δογαθοοβιαγζί. 
Θυτοῖ ἀΐδβθη Μογα δαίίθη οἷο οἷπθ 

᾿ ΒΙαἰδομα!α δ δῖοι σοϊαάθη, νὸπ ἀδ6Γ 

οὕτω δὴ ἡ Ῥοδώπις ἠλευϑερώϑη, 
ἱ 

βἷθ Π80}} εἶπθπι ΟΥΚ ίβρυα οι (ἔκ 
ϑ'εοπροπίου) πού θδν θοίγοις νυϑὺ- 
ἄθπ Κοππίεπ., 88 815 Ἰθπιᾶπά ἄθπ 
ΒΒ Πρτοῖβ (ποινήν), ἄθῃ ἰβ ἐὰν ἀδ5 
16 θθη ἀ68 ἀπρομυίαῖρ ϑεπιογάςίθπ 
δ π οι. δαβθοίθεπ (κηρνυσσόντων), 
ΔΠΠΘΉ πιο ννο 6. Ευδί ἀθν δἰ θῖοι- 
παιηῖρα Εἶηκοὶ ἀθ5 Ἰδάπιοπ, ἄθββθῃ 
Θοίανα Αθβὸρ οἰπϑῦ βθινϑβθη, δογεϊίθ 
ἀπτοῦ Αππδῆπιθ ἀοΥ ποινή ἀϊς θε|- 
ΡΒΙΘΓ σοπ 4||6ῃ [7606 1π, πιϊδ ἄθηθῃ 
ΑΡΟΙΪῸ 516 αἷβ ϑίγαξε [ἄν ἄθη Μοτά. 
ἀθ5. Αθϑοὸρ μεϊπηρϑβαομύ Παίίθ. 

185. 11. ἐς 4ἴγ. ἀπά Ζννᾶγ πδοῇ 
ΝΗ γα δ, ννο Ζαμ τοῖο ΝΙΘ θυ αβ- 
Βιαησθη ἀθὺ ΟΥ̓ θοθθπ ννᾶυθη. 

12. ἀπικομένη δέ; πδοῖ ἀπίκχε- 
το,5.18 ἠράσϑ'η τῆς ἑωυτοῦ γυναι- 
κῦς, ἐρασϑεὶς δέ. 5. 2. 6. 14. 

18, κατ᾽ ἐργασίην 5580 αα δοδέατη 
ὁογροτθ ἔδοογοίς: ἄθεν κατα γϑ]. 
ς. 152 ἐκπλώσας κατὰ ληέην. κατά 
ὈδζΖοιοηποί ἀϊθ Αθβιοδέ. 
ἐλύϑη χρημάτων φεποί. Ρυϑαῖ. 

15. Σ απῷῳ οὖς. ϑᾶρρΡδο, ἀϊε συὄββίβ 
Τιομίογιπ ἀθν αὐίθοιμθη ννὰγ σὰ Μυ- 
{{|6η6 (οἀ. Εἶγεβοβ ὁ) δαῦ [μ65008 δ6- 
θογθη. ὅϑ16 ἰθθέβ νοὴ 0238--ὅθ8 ΨῸΥ 
Οἱ. πγὸ ᾿γγίδομιθπ Θθαϊομίθ δἰ πὰ 
ἵπὶ δ οἸἰβδοῆθη Ὀ᾽αἰθοῦ ἀπά ἴπ ἐθὴ πϑοἢ} 
ἢν θεπαππίεπ., οδννοὶ πἰονὲ γοπ ἢν 



1192 ἨΒΙΟΡΟΤΙ. 

καὶ κατέμεινέ τε ἐν Αἰγύπτῳ καὶ κάρτα ἐπαφρόδιτος. γενομένη 
μεγάλα ἐχτήσατο χρήματα ὡς εἶναι Ῥοδῶπιν, ἀτὰρ οὐκ ὥς γὲ 

ἐς πυραμίδα τοιαύτην ἐξικέσϑαι. τῆς γὰρ τὴν δεκάτην τῶν 
χρημάτων ἰδέσϑαι ἔστι ἔτι καὶ ἐς τόδε παντὶ τῷ βουλομένῳ, 
οὐδὲν δεῖ μεγάλα οἵ χρήματα ἀναϑεῖναι. ἐπεϑύμησε γὰρ Ῥο- 

δῶπις μνημήιον ἑωυτῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι καταλιπέσϑαι, ποίημα 
ποιησαμένη τοῦτο, τὸ μὴ τυγχάνει ἄλλῳ ἐξευρημένον καὶ ἀνα- 
κεέμενον ἐν ἱρῷ, τοῦτο ἀναϑεῖναι ἐς “Ζελφοὺς μνημόσυνον ἕωυ- 

τῆς. τῆς ὧν δεκάτης τῶν χρημάτων ποιησαμένη ὀβελοὺς βου- 

πόρους πολλοὺς σιδηρέους, ὅσον ἐνεχώρεε ἡ δεκάτη οἱ, ἀπέ- 
πέμπε ἐς Δελφούς οἵ καὶ νῦν ἔτι συννενέαται ὄπισϑε μὲν τοῦ 

βωμοῦ, τὸν Χῖοι ἀνέϑεσαν. ἀντίον δὲ αὐτοῦ τοῦ νηοῦ. φιλέ- 
ουσι δέ κῶς ἐν τῇ Ναυκρᾶάτι ἐπαφρόδιτοι γίνεσϑαι αἱ ἑταῖραι. 
τοῦτο μὲν γὰρ αὕτη, τῆς πέρι λέγεται ὅδε ὁ λόγος, οὕτω δή τί 
κλεινὴ ἐγένετο, ὡς καὶ πᾶντες οἵ Ἕλληνες Ῥοδώπιος τὸ οὔνομα 

ἐξέμαϑον, τοῦτο δὲ ὕστερον ταύτης τῇ οὔνομα. ἣν ̓Δρχιδίκη 
ἀοίδιμος ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐγένετο, ἕσσον δὲ τῆς ἑτέρης περιλε- 

᾿σχήνευτος. Χαάραξος δὲ ὡς λυσάμενος Ῥοδῶπιν ἀπενόστησε ἐς 

πολλὰ αὐτῶν ([τ τούτων) σμικρὰ 
γέγονε; δυο ο, 172. 

4. ἔστι -Ξ- ἔξεστι. 
ἐς τόδε, ἰθιπρογδὶθ Βεάοαΐππρς 

ἀ6γ βυθδίδηἰνὶθγίθη Ναυίγα ἀδν Ῥτο- 
ΠΟΠΙΐΠ8 ἴπ νεγθῖπάα ηδ᾽ ᾿ηϊῦ εἴπον Ργᾶ- 
Ροβίοη: γὙ8]. ἐν τούτῳ, πρὸ τοῦ, ἐκ 
τουτοῦυ, μετὰ τοῦτο (ταῦτα). 
παντὶ τ. βουλομένῳ. Ὄδθεν 

ἄεη Ῥδίέϊνν 465 Ῥαγίϊοιὶρβ. θεῖ εἶναι 
υπᾶά γίνεσθαι 5. 2. ο. ὃ: νρ]. δοῖ 
ο. 134, 

ἀναϑεῖναι 5. 5. ἀνέϑεσαν 

οὐα πάθπθὴ ΘΑρΡ ἢ βοῆθη Ὗ ΘΥβΊη 855 
νογίαβθί, ὥννυϑι Οὐδη ἄθυβθι θη 5᾽η4 
γο  δίβπα1ρ ἀγα] ΐθη. 

ῷ, ὡς εἶναι Ῥοδῶπιν, ΥΒ]. Ιν 
81 πλῆϑος δὲ τὸ Σκυϑέων᾽ οὐκ οἷος 
τε ἐγενόμην ἀτρεπέως πυϑέσϑαι, 
ἀλλὰ διαφόρους λόγους περὶ τοῦ 
ἀριϑιμοῦ ἤκουον" καὶ γὰρ͵ κάρτα 
πολλοὺς εἶναί σφεας καὶ ὀλίγους, 
ὡς Σκύϑας εἶναι. ΟΘεάδηκο: ΑΙ5 
ἘΒἈπΠοάορίδ, ἀ. ἢ. 45 ΕἾ οἰ 6] βθθπη6 ἀπὰ 
Βυδ]ονίπ, Ὠδίξα οἷα βῖοἢ οἱπ ϑυπηῦρθη 
ΘΥΟΥΡῈΠ, ἀ4ἃ5 ΙΔΠ Θ,ΓΌΒΒ. ΠΘΠΠΒΠ ὅ. 
Κᾶπη, ἀδ5 ἅθ6} ἀοοῖ πἰομ σ ο55 δ6- 
πὰρ ὙΥΟΥ (ἄταρ οὐκ 50. μεγάλα), πὶ 
ἐὰν ἄθη Βδὰ οἴου βοϊσμθη Ῥυγαπῖάθ 
Διι5Ζ Υ ΘΙ σΠ Θ ἢ (ἐξικέσϑ'αι); ν9]. ο.184 
τὴν δὴ (πυραμίδα) μετεξέτεροί φασι 
Ἑλλήνων Ῥοδώπιος ἑταίρης γυναι- 
κὸς εἶναι, οὐκ ὀρϑῶς λέγοντες. 

Ὁ 75 [ΞΞ ἧς) ἴῃ Βοχίθηπηρ διῇ 
Ὧ5 [ο]βθπαάθ οἵ βεδβείζε, {ν νυθ ἢ 65 
Ἰοχίθγ υυἱσ ταύτῃ δυνναγίθίθῃ ; ἀο0ἢ 
δπύβρυϊο δας 50 485 (δον ἄσμο- 
16) ῬΘΥβο ! ἢ 6. ῬΥΟΠοΙπθη βίας 
ἀδ5. δυνναυζοίθη ᾿δπηο ϑίγαί γι οἷ- 
ἈΘπὶ νου ΒοΥρθμθηάθη Ε οἰαίζναιῃ : Ὑ]. 
1 ὃ τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ 

ο. 184. ἀναθεῖναι ἴῃ πάγον Βοάθα- 
τὰπρ᾽ απίθη 8. 

ἡ. τοῦτο τὸ νγὸ τῆᾶῃ ογυγαγίοῦ 
τοιοῦτον οἷον; ν(]. ΤΥ 1θ0 πυϑόμενος 
γὰρ καὶ ἰδὼν ̓Δαρεῖον ἐπιϑυμέοντα 
μνημόσυνον ἑωυτοῦ λιπέσϑαι τοῦτο 
τὸ μὴ ἄλλῳ εἴη βασιλέϊ κατεργασμέ- 
νον. 

14. τοῦτο “μὲν -- τοῦτο δέ 
Ξ--- τὸ μὲν -- τὸ δέ δἀνογθαγίσ. 80 
πᾶ ἢρ᾽ νεὶ Ηετγοάοί. ΥΕ], οἱ 181... 
οὕτω δή τι κλεινή 5. 2: 6. 1. 

οὕτω δή νεῖί Αἀ]εοίναιη γουθαπᾶθη 
ΔΌΘΝ 168. 188. 

10. τῇ --Ξ- ἐκείνη ἧ. 

ΤΣ ἢ 
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Γ1Β. 1. ΟΑΡ, 185--196. 115 

Μυτιλήνην, ἐν μέλει Σαπφὼ πολλὰ κατεχερτόμησέ μιν. Ῥο-- 
δώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι. 

Μετὰ δὲ Μυκερῖνον γενέσϑαι Αἰγύπτου βασιλέα ἔλεγον 1356 
οἱ ἵρέες [άσυχιν, τὸν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ποιῆσαι τῷ 
Ἡφαίστῳ πρυπύλαια, ἐόντα πολλῷ τε κάλλιστα καὶ πολλῷ μέ- 
γιστα. ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ πάντα προπύλαια τύπους τε ἐγγε- 
᾿γλυμμένους καὶ ἄλλην ὄψιν οἰκοδομημάτων μυρίην, ἐκεῖνα δὲ 
καὶ μακρῷ μάλιστα. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἔλεγον ἀμιξίης 
ἐούσης πολλῆς χρημάτων γενέσθαι νόμον Αἰγυπτίοισι. ἀπο- 

δεικνύντα ἐνέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν νέκυν οὕτω λαμβάνειν τὸ 
χρέος, προστεϑῆναι δὲ ἔτι τούτῳ τῷ νόμῳ τόνδε, τὸν διδόντα 
τὸ χρέος καὶ ἁπάσης κρατέειν τῆς τοῦ λαμβάνοντος ϑήκης. τῶ 
δὲ ὑποτιϑέντι τοῦτο τὸ ἐνέχυρον τήνδε ἐπεῖναι ζημίην μὴ βου- 
λομένῳ ἀποδοῦναι τὸ χρέος. μήτ᾽ αὐτῷ [ἐκείνῳ] τελευτήσαντι 
εἶναι ταφῆς κυρῆσαι μήτ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ πατρωίῳ τάφῳ μήτ᾽ ἐν 
ἄλλῳ μηδενί, μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τῶν ἑωυτοῦ ἀπογενόμενον 
ϑαάψαι᾿ ὑπερβαλέσθαι δὲ βουλόμενον τοῦτον τὸν βασιλέα τοὺς 
πρότερον ἑωυτοῦ βασιλέας γενομένους “Αἰγύπτου μνημόσυνον 
πυραμίδα λιπέσϑαι ἐκ πλίνϑων ποιήσαντα, ἐν τῇ γράμματα ἐν 

30 λέϑω ἐγκεκολαμμένα ἐστὶ τάδε λέγοντα᾽ ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΟΝΟ- 

10 
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ἐπέσται. 1. μιν 506. Χαάραξον, νΥ6 1} δΥ 
βϑίη ψουπιῦρθη 8η εἶπ ΒΒ. ] συμ νου- 
Βοἢννοπαρί Παίία. 

ῶ. πέπαυμαι. ἴθεθοι αἷς Βεάρα- 
ἔπη 465 Ῥεγίδοίβ 5. Ζ. ο. 69 (πε- 
πονέαται). 

196. 4. Ἄσυχις. Ἐπ Κῦηὶρ 
ἀἴθ565 ΝΑΠΙΘΠ5 νυἱγά ἴῃ ἄδθη ᾿ἰρυίρθη 
ΘΠ 6 ὴ. ποδί ουννᾶμηί. ὙΙΘΙ]ο οί 
δύ 65 ἀθυύβϑίθβ, ἄθῃ Πίοάου 19. ππίρυ 
ἄδθπι Ναιίηθη Σαάσυχις αἷ5 Κῦηϊσ ἀπά 
Ὁ οϑοίζσοθον ἀθν ἀδρυρίϊοι θυ νυϑ μη. 

ὅδ. προπύλαια 5. 2. α. 101. 

0. τύπους ἐγγεγλυμ. 
ἤσαταβ ᾿ἱπϑου!ρίδϑ. 

9. ἀποδεικνύντα 806, τινὰ. 
12, λαμβάνοντος 56. τὸ χρέος. 
θη πη; Ἐπ οπουαξ: ἀαίαν ἀπ- 

ἴδῃ τῷ πατρωίΐῳ τάφῳ. Υ6]. ο. 80. 
ἐν οἰκήματι ϑηχαίῳ. 
τῷ δὲ ὑποτιϑ'έντι ἴῃ ρο]θίομου 

Βεάοιέαηρ υυῖθ οὔδη (9) ἀποδει- 
χνύντα. 

18. τήνδε ἐπεῖναι ξημέην. 
γρ]. Αϑβοῖν Ἐππηθηϊα, ὅ14 ποινὰ γὰρ 

Ἡ Επονῦ. 1. 3. 3. Ἀυή, 

ῬΙαί. Ἰμοῦρ. ΧΙ 948, 8 
τιμωρίαι ἐπέστωσαν ,,ϑέταΐεδη 5016 π 
ἀαγδαῇ βεβείζί βϑίη“.. 

14. ἐκείνῳ τεῖ. ἐκείνῳ ἰδ Ζὰ 
βίγθίομθη, Ε)5 βομοίηὐῦ ἀπγοῖ ἀδ65 ἃΡ- 
ἴγσσοπάθ προ ἀθ5 ΑΡβο ΘΙ θΘΥ 5. δῖι5 
ἄθὺ ἔοϊσοπάθπ Βθῖμθ ἵπ ἀϊθ πϑοιιβί 
ΒΟ ΘΥΘ δβΚοιηπιθη Ζιι βϑίῃ. 

16. εἶναι τ ἐξεῖναι. 
10. ἀπογενόμενον:; νΘΟ]. ὁ. 80 

τοῖσι ἂν ἀπογένηται ἐκ τῶν οἰκίων 
ἄνϑρωπος. 
Τ θάψαι. Ὑγογοπ δϑμᾶπρὶρ ὃ 
19. ἐκ πλίνϑων π. Ἐὲπ ἰδὶ ἀἴδ5 

αἴθ σγδββίο απά βοϊὄπϑίθ ἀθν Ζ16 5 6}]- 
Ργυτγᾶπιάθη ἱπ ἀον Νἄπο 465 δουἕεβ 
ΑΘ ΟΠαΥ 51 Π10ἢ νοη ΜΙ θιηρ 5. [56 06. 
485 Νίαϊξουϊαι, τι νυ οἤθπὶ ἀϊ6 ὙΡΕΗ 
ϑ6η Ῥυγαιπίάθπ εὐσὶ ομίθί νυυυισάθῃ, 
Ζὲ" Οἱ 8 (λιϑοτομίαι). 
γοαμμ. -- ἐγκεκοῖ. γ6]. ο.. 100. 

ἐκ δὲ τοῦ ὦμου ἐς τὸν ἕτερον ὦμον 
διὰ τῶν στηϑέων γράμματα ἵρὰ 
διήκει ἐγπδπολ αμμένα. 

20. μή με κατονοσϑῆς. Τὴ σἱοῖ- 
ομον Βεαθαΐαμπο ἰδῦ ο.Ψ 113 ἄγ Ἅον. 
πιρά, σοΡγαιι Ομ ῦ: τὰ μὲν δὴ πρῶτα 
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ν 114 ἨΒΒΟΒΘΟΤΙ 

ΣΘΗ͂ΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ͂Σ 41ΘΙΝἅΩ͂Σ ΠΥΡΑΜΙ1Ζ42Σ. ΠΡΟΕΧΩ 

ΓΑΡ ΑΥ̓ΤΕΩΝ ΤΟΣΟΥ͂ΤΟ, ὉΣΟΝ Ὁ ΖΕΥΣ ΤΩΝ ᾿᾽44- 
ἽὩΝ ΘΕΩ͂Ν. ΚΟΝΤΩΙῚ ΓΑ͂Ρ ὙΠΟΤΥΠΤΟΝΤΕΣ ἘΣ 
ΑΙΜΝΗΝ, Ὁ ΤΙ ΠΡΟΣΣΧΟΙ͂ΤΟ ΤΟΥ ΠΗΜΟΥ͂ ΤΩΙ ΚΟΝ- 

ΤΩ]. ΤΟΥ͂ΤΟ ΣΥΛΔΈΓΟΝΤΕΣ ΠΙΙΝΘΟΥΣ ΕἸΡΥΣΑ͂Ν 
ΚΑΙ ΜῈ ΤΡΟΠΩῚ ΤΟΙΟΥΤΩΙ ἘΠ ΞΕΠΟΙΗΣΑ͂Ν. τοῦτον 

μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασϑαι. 
Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι ἄνδρα τυφλὸν ἐξ ᾿άνύσιος 

πόλιος, τῷ οὔνομα '᾿άἄνυσιν εἶναι. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος 
ἐλάσαι ἐπ᾿ Αἴγυπτον χειρὶ πολλῇ “Αἰϑίοπάς τε καὶ Σαβακὼν 

τὸν Αἰϑιόπων βασιλέα. τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τοῦτον οἴχεσϑαι 

φεύγοντα ἐς τὰ ἕλεα, τὸν δὲ Αἰϑίοπα βασιλεύειν Αἰγύπτου ἐπ᾽ 
ἔτεα πεντήκοντα, ἐν τοῖσι αὐτὸν τάδε ἀποδέξασϑαι" ὅκως τῶν 
τις “Αἰγυπτίων ἁμάρτοι τι; κτείνειν μὲν αὐτῶν οὐδένα ἐθέλειν, 
τὸν δὲ κατὰ μέγαϑος τοῦ ἀδικήματος ἑκαστῳ δικάξειν, ἐπιτάσ- 

σοντα χώματα χοῦν πρὸς τῇ ἑωυτῶν πόλι, ὅϑεν ἕκαστος ἦν 
τῶν ἀδικεόντων. καὶ οὕτω ἔτι αἷἱ πόλιες ἐγένοντο ὑψηλότεραι. 

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐχώσϑησαν ὑπὸ τῶν τὰς διώρυχας ὀρυξάν- 
τῶν ἐπὶ ΣΙεσώστριος βασιλέος. δεύτερα δὲ ἐπὶ τοῦ Αἰϑέοπος. καὶ 

κατώνοντο τὸν Ἄμασιν Αἰγύπτιοι 
καὶ ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλη εἶχον. 

εν πρός ρῥτδο. γ6Ι. ο. 88. 
8. ὑποτύπτοντες Ὀἷδ δυῇ Κι 

Οταπά βίοβϑθπα. 8). ΠΙ 180 ὑπο- 
τύπτουσα δὲ αὐτέων ἑκάστη φιάλῃ 
ἐς τοῦ χρυσοῦ τὴν ϑήκην ἐδωρέετο 
τὸν “ημοκήδεα. 

4. τοῦ πηλοῦ. Υονοπ Δρμϑπρὶρ ὁ 
137. 9. Ἄνυσις. ὙΥ ΔΕγΒο οῖ πΙ1οἢ 

ἀογ Ἰοίζίς Κοπὶσ ἀογ ἔπίίζθη Ὀν- 
παβδίϊθ ({ὕπᾶ5 οὐϑῦ Οπποβ). 7606. 
ἀϊοὸ Βίδαί ἄνυσις παπᾶ ἀδη δἰ θῖοι- 
ΠδΙΠΘῈΠ νομός 5. Ζ. ο. 100. 
τῷ -- εἶναν νἷθ ἀπίοπ 18 ἐν 

τοῖσι -- ἀποδέξασϑαι. 5. Ζ. 6. θ4. 
10. χείρ Πῖορυ, νυῖθ 80 οἵέξ 485 ἰαύ. 

ΤΩ Π115,) γ0Π Ἡδογθϑιμδο ύ. 
Σαβακών ἀσγρύ. Θομαθακ. Ὀϊ6 

Αϑιμίορίοῦ μϑυβομβίθη πἰονῦ ἀπίθγ 
εἴποι οἰηζίροη Κοπὶρ ἅθογ 485 
ΝΙΠαπά, δοπάθση ἀπίου ἀγεΐθη 
(ϑδθακο, ϑθυθοῆοβ, ΤΊγγ μα Κα). [γα 
Ἡδυβομαῦς νυβῃτίο 50 1. (780---Τ00). 
Ἡδτ. ᾿ᾶβϑδέ δα ἄθη ἰοἰζίεπ Κῦπὶῖρ 
ἄεν Γἄπείοπ θυ παβίϊθ (Ἀπ 815) δ] θῖοῃ 
αἴθ διμιορίβομθη Ηθυβοιου ἀν Γπῆ- 
ππάχυναηζίρϑίθαθ Ὀυπαβίϊα ἔοϊσθῃ, 

νυ γοπα ἀοοῖ Ζνυϊβοθθη Βεϊάθη Ὀνυ- 
πδϑίϊθῃ οἷπ Ζοϊίγαθ τη νὸπ ἀπροΐδ ἢ 
2000 Φ4ῃγϑπη ἰὰρ. 5. Ζ. ο. 152. 

19... 3 2. 5.2: τ θ ν 
18. τῶν τις. Ὅδθοι αἷς ϑ(θ! πα 

465 πα εῇπῖζ, 5. Ζ. ο. 38. 
16. τὸν δέ 5. Ζεῦ, Ὁ» 
ἑκάστῳ δικάξειν 

τοῖσι πέλας δικάξειν. 
16. χώματα χοῦν νῖθ 1 102. 
ἑωυτῶν. Ὑαροπ ἀ65 ἱπ ἕκαστος 

δηἐμαϊίθποπ ΜΙΘῃγο  (βθ συ 5. 5, ὁ. 
145. 

11. οὕτω. Ὅς ἀυτοῖ ἄδθη δῦρο- 
βούζίδη ΝΙΒοΒΙααη ἀὰ5 1ἃπὰ ὃἃπ 
Ἡδῆθ Ζαπϑῆπι, 50 παιδί δος α6Υ 
Βοάθῃ ἄεγ ϑιίδάϊζε. αἰβδὸ διοῦ ἀδ5 
Εππάδπιοπί ἀεγ Ηδαβοῦ Δὺ ἀπά ἃπ 
δγμσμῦ ννογάθῃ (ἐχώσϑησαν). γει. 
ο. 188 ἅτε γὰρ τῆς πόλιος μὲν ἐκ- 
κεχωσμένης, τοῦ δ᾽ ἱροῦ οὐ κεκινη- 
μένου ὡς ἀρχῆϑεν ἐποιήϑη, ἔσοπτὸν 
στι. 

18. ὑπὸ τῶν -- ὀρυξάντων 5. 
ο. 108. 

19. δεύτερα δέ 580. ἐχώσϑησαν. 
τοῦ Αἰϑίοπος --Ξ τοῦ Αἰθιόπων 

βασιλέος, γα]. 1 ἃ τοῦ Κόλχου. 

ννῖο 1 971 

“7 

1 



") 

10 

18 

118 ΤΙ ΘΑ." 157::..159. 11 

᾿ χάρτα ὑψηλαὶ ἐγένοντο. ὑψηλέων δὲ καὶ ἑτέρων τασσομένων ἐν τῇ Αἰγύπτῳ πολίων, ὡς ἐμοὶ δοκέει, μάλιστα ἡ ἐν Βουβάστι 
πόλις ἐξεχώσϑη, ἐν τῇ καὶ ἴρόν ἐστι Βουβάστιος ἀξιαπηγητότα- 
τον᾿ μέξω μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πολυδαπανώτερά ἐστι ἵρά, ἡδονὴ 
δὲ ἐδέσϑαι οὐδὲν τούτου μᾶλλον᾽ ἡ δὲ Βούβαστις κατ᾽ Ἑλλάδα 
γλῶσσαν ἐστι "ἄρτεμις. Τὸ δ᾽ ἱρὸν αὐτῆς ὧδε ἔχει" πλὴν τῆς 
ἐσόδου τὸ ἄλλο νῆσός ἐστι ἐκ γὰρ τοῦ Ν είλου διώρυχες ἐσέ- 
γονσι οὐ συμμεέσγουσαι, ἀλλήλῃσι, ἀλλ᾽ ἄχοι τῆς ἐσόδου. τοῦ 

ἱροῦ ἑκατέρη ἐσέχει.. ἡ μὲν τῇ περιρρέουσα, ἡ δὲ τῇ, εὖρος 
ἐοῦσα ἑκατέρη ἑκατὸν ποδῶν, δένδρεσι κατάσκιος. τὰ δὲ προ- 

πύλαια ὕψος μὲν δέκα ὀργυιέων ἐστί, τύποισι δὲ ἕξαπήχεσι 
ἐσκεύασται ἀξίοισι λόγου. ἐὸν δ᾽ ἐν μέσῃ τῇ πόλι τὸ ἱρὸν 
κατορᾶται πάντοϑεν περιιόντι᾽ ἅτε γὰρ τῆς πόλιος μὲν ἐκκεχω- 
σμένης ὑψοῦ, τοῦ δ᾽ ἱροῦ οὐ κεκινημένου ὡς ἀρχῆϑεν ἐποιήϑη, 
ἔσοπτοόν ἐστι. περιϑέει δ᾽ αὐτὸ αἱμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τυποισι᾿ 
ἔστι δ᾽ ἔσωϑεν ἄλσος δενδρέων μεγίστων περυτευμενοι περὶ 

νηὸν μέγαν, ἐν τῷ δὴ τὠγαλμα ἔνι" εὔρος δὲ καὶ μῆκος τοῦ 

ἵροῦ πάντῃ σταδίου ἐστί. κατὰ μὲν δὴ τὴν ἔσοδον ἐστρωμένη 
ἐστὶ ὁδὸς λίϑου ἐπὶ σταδίους τρεῖς μάλιστά κῃ, διὰ τῆς ἀγορῆς 

20 φέρουσα ἐς τὸ πρὸς ἠῶ. εὔρος δὲ ὡς τεσσέρων πλέϑρων᾽ τῇ δὲ 

καὶ τῇ τῆς ὁδοῦ δένδρεα οὐρανομήκεα πέφυκε᾽ φέρει δ᾽ ἐς Ἔρ- 

μέω ἵρόν. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω ἔχει. Τέλος δὲ τῆς ἀπαλ- 
- 

1. ὑφη λέων γΡτοϊορέϊβοι. 
2. ἡ ἐν Βουβ. 5. 2. ο. 59. 
4. ἡδονὴ --μάλλον γ ΥΌ. οὐδὲν 

(ο. ἱρὸν) μᾶλλόν ἐστι ἡδονὴ ἰδέσϑαι 
ἢ τοῦτο (ϑο. ἡδονή ἐστι ἐδέσϑαι). 

18. τούτου --Ξ ἢ τοῦτο. 

1858. 1. ἐσέχουσι 61 ΘΙ ΔΉ 
κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς 
᾿Ερυϑρῆς καλεομένης ϑαλάσσης. 

9. εὖρος νἱῖδ ἀπίρη (11) ὕψος 
Αοο. ἀε5 ΒεΖζαβδ8. 

10. προπύλαια 5. 2. 0. 101. 
ΕΠ τύποισι --- ἐσκεύασται, 

Υ8]. ο. 1806 ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ 
πᾶντα προπύλαια τύπους ἐγγεγλυμ- 
μένους. 

18. κατορᾶται παντόϑεν. ἃ 
ἀδ5 Ἠριρίαπι (ἰθίου ᾿ἰορὸ (5. ἀδ5 
ξοϊσοπάθ). 50 Κἂπῃ τῆδῃ Ὀαὶπιὶ Ἦοτ- 
ἀπιρσοίιθη τἀπὶ ἀϊς δίδαι ἄθεγα!! δὰ 
ἀδϑβθίθε (ἐὸν ἐν μέσῃ τῇ πόλι) Ποτ- 
ΔΌΒθθη.. 

περιιόντι. Ῥαίὶν Ὀοῖπι Ρ αββὶν, 

ἐκκεχωσμένης τῆς πόλιος 5. 1. 
γΟΥ. 5. 17, 

14. οὐ κεκινημένου ΒΕΓ ψνοπ 
ἄδθπὶ πὶομύ ἱπ ἀϊο Ηδπε τὔοκεπ, 
ποιό ἀπηθϑιιθη (50 1 188). 
ὡς ἀρχῆϑεν ἐποιήϑη, 815 ὁὉ 

βίατί ἀεν Νεραίϊοπ οὐ κεκιν. οἷπ Ρο- 
5 Εν 8 ΒορΥ νογαπδορϑηβθη νΥβγΘ, 
ννἱθ Ζ. Β. οὕτω καταμείναντος οὐδΓ 
οὕτω ἔχοντος. 

16. περιϑέει δ᾽ αὐτό 56. τὸ 
ἴρόν. 
αἷμασιή 5. Ζ. ο. 69. 
10. περὶ νηὸν μ. 85. 2. ο. 68. 
18. στα δέου. Βεδομίε ἀεπ 'ἐπο- 

{ἰν. 
κατὰ μὲν δὴ τὴν ἔσοδον; ἄδιῃ 

Θπίβρυιομύ τῇ δὲ καὶ τῇ τῆς ὁδοῦ. 
21. δένδρο. οὐρανομήκεα δο- 

τπϑ 50 ἢ. 
Ἕρμ ἕω ἀε5 ΤΒοίἢ. 
189. 22, τέλος δὲ τῆς ἀπαῖλ- 

λαγῆς ἄας5 δπα!τϊοῖς αοίαπροη ΖΓ 
ΕΎΘΙΠοΙιίη, Κα]. Τῆυο. ΥἹ 42 καὶ 
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110 ἨΒΠΟΡΟΤῚ 

λαγῆς τοῦ Αἰϑίοπος ὧδε ἔλεγον γενέσθαι, ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ 
τοιήνδε ἰδόντα αὐτὸν οἴχεσϑαι φεύγοντα᾽ ἐδόκεέ οἵ ἄνδρα ἐπι- 
στάντα συμβουλεύειν τοὺς ἱρέας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ συλλέξαντα 
πάντας μέσους διαταμεῖν, ἰδόντα δὲ τὴν ὄψιν ταύτην λέγειν. 
αὐτόν, ὡς πρόφασίν οὗ δοκέοι ταύτην τοὺς ϑεοὺς προδεικνύναι, 
ἵνα ἀσεβήσας περὶ τὰ ἱρὰ κακόν τι πρὸς ϑεῶν ἢ πρὸς ἀνϑρώ- 
πῶν λάβοι᾽ οὐχ ὧν ποιήσειν ταῦτα. ἀλλὰ γάρ οἵ ἐξεληλυϑέναι 

τὸν χρόνον, ὁκόσον κεχρῆσϑαι ΠΕ ΊΣΒ Αἰγύπτου ἐκχωρήσειν. 
ἐν γὰρ τῇ Αἰϑιοπέῃ ἐόντι αὐτῷ τὰ μαντήια. τοῖσι χρέονται 41|- 
ϑίοπες, ἀνεῖλε, ὡς δέοι αὐτὸν Αἰγύπτου βασιλεῦσαι ἔτεα πεν- 
τήκοντα. ὡς ὧν ὁ χρόνος οὗτος ἐξήιε καὶ αὐτὸν ἡ ὄψις τοῦ ἐνυ- 
πινίου ἐπετάρασσε, ἑκὼν ἀπαλλάσσεται ἐκ τῆς Αἰγυπτοῦ ὁ Σα- 
βακῶς. 

Ὡς δ᾽ ἄρα οἴχεσϑαι τὸν Αἰϑίοπα ἐξ “ἰγύπτου, αὖτις τὸν 
τυφλὸν ἄρχειν ἐκ τῶν ἑλέων ἀπικόμενον. ἔνϑα πεντήχοντα ἔτεα 
νῆσον χώσας σποδῶ τε καὶ γῇ οἴκεξ᾽ ὅκως γάρ οἱ φοιτᾶν σῖτον 
ἄγοντας Δἰγυπτίων ὡς ἑκάστοισι προστετάχϑαι σιγῇ τοῦ Αἰϑέ- 
οπὸς, ἐς τὴν δωρεὴν κελξύειν σφέας καὶ σποδὸν κομίζειν. ταύ- 

Ἰθαίϊν Ὀοζοσοπ; υρ]. 19 

την τὴν νῆσον οὐδεὶς πρότερον 

τοῖς Συρακοσίοις καταπληξις ἐν τῷ 
αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας 
μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ ἀπαλλα- 
γήῆναι τοῦ κινδυνοῦυ. 

ὃ; ἐδόπκεέ οἵ 50, εὔδοντι, νῷ]. 
" 51 αὐτίκα δὲ οἵ εὔδοντι ἐπέστη 
ὄνειρος. 

4, μέσ. διαταμεῖν, ν5]. ὙΠ 
89 Ξέρξης τῶν Τυϑίου παίδων τὸν 
πρεσβύτατον μέσον διαταμεῖν ἐκέ- 
λευξ. 

ὅ. πρόφασιν ἰδύ οὐκ τοπάθ Αρ- 
Ροϑβι(ϊοι Ζὰ ταύτην.-- πρόφασις δ οΥ- 
ΔΠΪΑΒΒι ἢ ρ..ς 

1. οὐκ ὧν. ὃ. 2. 0. 20. 
ἀλλὰ γάρ. γάρ. θοσγθπαάοθί ἀθη 

Ὠϊπίοῦ ἀλλα αι5 ἄδθπι ἔοϊ σοεπάοθπ Ζιι 
ογρᾶπζοπάθηῃ Οἰθάδπκθη: ἀοοῖ οΥ 
γγ0}16 76ίσυ ἀρχίθῃθη (ἐχχωρήσειν), 
46 πη. γι. 1147. 

8, ὁχόσον γνϑῖρ. πὰ ταἱύ ἄρξαντα 
(50. αὐτόν). 

ὅὁκόσον κεχρῆσθαι νγοδθὴ 465 
Τη ἢ π᾿ Εἴν5 5. 2. ο. 64. χεχρῆσϑαι Ρᾶ5- 
δἰ νιβοῖ; ογρ. αὐτῷ. 
ἀρξαντα. ἐήχ, Αροιβ. Δ  οἴπθη 

τοῖσι Ἔλλησι 

, 3 ’ - 

ἐδυνασϑὴ ΑΙμυρταίου ἐξευρεῖν, 

δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους 
ἀπαιτέειν, τὴν Ἑλένην. 5. 4. οἱ 111. 

12. ἑκὼν ἀπαλλ. Νδοϊι ἀμάογθη 
Αηράθθη ᾿ἰϑύ 65. νυ ῆγβο Θ᾽ ] 10ἢ. ἀ855 
16 Βεοίγοϊαπρ νοὴ ἀ6Γ ἀιπϊορίβοιιθα 
ΕΘ ἀΠουβομ αἴ οὐδ ἀπγο βοθνν το 
Καιπρο ὀυσιιησοπ νυ λιγάς. 

140. 14. ὡς ---οἴχεσϑαι 8. 2. 
ο. 04. ἱ 

158. τὸν τυφλὸν ἷ. 6. ἄνυσιν 5. 
Ὁ: 191. 
ἑλέων ΒΕ Ζ ΟΥΘ ΩΣ: 
πεντήκοντα γΕ]. ὁ. 157 τὸν δὲ 

Αἰϑίοπα βασιλεύειν Αἰγύπτου ἐπ᾿ 
ἔτεα πεντήκοντα. 

10. νῆσον χώσας, ΥΡῚ. ο. 187 ἡ 
ἐν “Βουβάστι πόλις ἐξεχώσϑη. 
ὅκως -- φοιτᾶν ϑὼ " Ζ. ΛΟ 98. 

ΥνΪΘ νυ γα 65 ἵἴπ πα μδησίσοῦ Ἀδὰρ 
Βοἴββθη τῇ ἴββθη Ὁ 

17. )ὰ5 χὰ ἄγοντας δομτίθο αηα 
ἄθη ἄθη. ρᾶτί, ἰγυπτίων τορῖο- 
τομάς Βυθ]οοῦ ἰδ ἴῃ ὡς ἑκάστοισι 
δη ἢ αἰίθη. {Π6 06. ἄθη πῇ. προστε- 
τάχϑαι 5 ἀΖ Ο 0 5:; 

σιγῇ τοὺ 41. οἴατπι ᾿Αφιμῖορο. 
19. ἥμυοτ. Αιηγνγίαθιβ νγᾶν Ἐπὶ 

400 γοὴῇ Αὐίαχουχοϑ ᾿οῃ δὶ πᾶ 15 ἃὉ- 
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Ὁ ΕΝ πο ΣῪ ΤΑΝ, ΠΛ. ἪΝ ς . χ ἐδ 

ἰρρος Κὰ ἐν Ἵ ᾿ νι 

ΤΥ ΟΑΡῚ 140. 141. 

ο΄ ἀλλὰ ἔτεα ἐπὶ πλέω ἢ ἑπτακόσια οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὴν ἀνευ- 
ρεῖν οἱ πρότεροι γενόμενον βασιλέες ᾿Αμυρταίου" οὔνομα δὲ 
ταύτῃ τῇ νήσῳ Ἐλβῶώ, μέγαϑος δ᾽ ἐστὶ πάντῃ δέκα σταδίων. 

“Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι τὸν ἱρέα τοῦ Ἡφαίστου, τῷ 141 
ὅ οὔνομα εἶναι Σ εϑών, τὸν ἐν ἀλογίῃσι ἔχειν παραχρησάμενον 
τῶν μαχίμων Αἰγυπτίων ὡς οὐδὲν δεησόμενον αὐτῶν, ἄλλα 
τὲ δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτοὺς καί σφεας ἀπελέσϑαι τὰς 

ο ἀρούρας, τοῖσι ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλέων δεδόσϑαι ἐξαιρέ- 
τς τοὺς ἕχάστῳ δυώδεκα ἀρούρας. μετὰ δὲ ἐπ᾽ Δἴίγυπτον ἐλαύ- 
ος 10 γεὶν στρατὸν μέγαν Σαναχάριβον βασιλέα ᾿Δφαβίων τὲ καὶ 

ο΄ ᾿“σσυρίων᾽ οὐκ ὧν δὴ ἐθέλειν τοὺς μαχίμους τῶν Αἰ υπσιοΣ 
τ΄ βωϑέειν᾽ τὸν δὲ ἱρέα ἐς ἀπορίην ἀπειλημένον ἐσελθόντα ἐς τὸ 

μέγαρον πρὸς τώγαλμα ἀποδύρεσϑαι, οἷα κινδυνεύει παϑεῖν" 
ὀλοφυρόμενον δ᾽ ἄρα μιν ἐπελϑεῖν ὕπνον. καί οἱ δόξαι ἐν τῇ 

ἴδ ὄψι ἐπιστάντα τὸν ϑεὸν ϑαρσύνειν, ὡς οὐδὲν πείσεται ἄχαρι 
ν ἀντιάξων τὸν ᾿Φραβέων στρατόν αὐτὸς γάρ οἱ πέμψειν τιμω- 

οούς. τούτοισι δή μιν πίσυνον τοῖσι ἐνυπνίοισι παραλαβόντα 
“Αἰγυπτίων τοὺς βουλομένους οἱ ἕπεσθαι στρατοπεδεύσασϑαι 

ΕΟ. πῦρ 
ΡΕΡῚ ΟΣ 

Βείδ!!θη ἀπά Ὀεπδαρίθίθ 510} ἄπ ρουα 
ΖΕ 1 ἴῃ ἄθη Πε! απ πιρίοη. 5. 1Π| 16. 

1, ἑπτακόσια. )ῖς Ζ8}1 ἰδ Ζὰ 
Βοοῖι σοσυ θη; ἀοοἢ βομοθὶπύ 65 σϑ- 
νναρὺ ἀ16 ΘΒΓΟΠΟΙΟρἰβομθη ΘΟΒννιοσῖσ- 
Κοιίθη ἀσσοῖ νυ 1}ΠΠ|κ ἄγ Ποῃ 6. Αϑπάδσγιπ- 
88 Ζὶ θθβθ {16 6π, 
8. πάντῃ. 5. 4. ο. 99. 

141. 4. τῷ οὔνομα εἶναι ννῖε 
ο, 1517 Απί. 

Ὁ. Σεϑών. ἴῃ ἃπάρθυθρη Θοὶ- 
ἰθὰπ υνἱνᾶ ἀθὺ οἰ οΚ ομ6 ΒΙάζαρ 
ϑθθθπη αἶα Αβϑυυῖου πού ἀθπὶ Ῥγίθ- 
βίου Κῦπὶο ϑϑίμοπ, Ἂἀθὺ βοπδὺ πἰγ- 
σοηάβ ροπᾶπηΐ νυν, βοπάθγη ἄδιῃ 
ἀνττύθ πη Αδυβοροππθυβοῆον Τὶν- 
τ ἤακὰ (πὶ 7138) ΖΘ βο σΊΘθθη. 5. Ζ. 
ο, 191, 

ἐν ἀλογέῃσ ἘΞ: αὐτῶν. θῖ1Θ 
ὙΥοπάσηρ ἐν ἀλογίῃ ἔχειν, ἀϊθ ΥἹ Τὸ 
ταΐέ ἄθι Αοο. νου θα πάθη ἰδῦ, μαύ ΠΪΘΥ 
πδοῖ ἄθν Απαϊορὶθ νοῃ φροντίζειν, 
ἀλογεῖν ἀπὰ ἅδη]. ὕογθα ἄθπ ὅβη. 
γΟ δἴοι δᾶ ποῖσ. )6ὺ ῬΙαγα] θ6- 
Ζοιομ δύ, νυνὶ δέον Ὀοὶ ἄθη Βορυ θη 
Θο δ σου ̓ απᾶ Κουρθν όπου Ζιβίᾶ πα, 
(οἴδμ!ο πὰ δυϊηππι ρθη, 485 δου 
ΖΦ. θυ Κη πθησοθθη ἄοῦ Δ ουηδο ἢ ἃ 85- 

βίσιιην. παραχρησάμενον {π8:: ΥΠΕ 
20) ἐγ ογρᾶπζοπα Ζὰ ἐ ἔχειν, 
5. 2. 6. 108, ἴὔεθον ἀἷδ ΠΕΡ Ἔν 
ν 8]. ο. 101 α΄. 6. 80. 

Τίς ἀπελέσϑαι, ΘΟΠΟΙΠΙΘΥ υὐᾶγΘ 
ἀπελόμενον. 

9. ἀρούρας ἀεγν ) δα Π| 0} ]κ οἷ ΠΑ ]- 
ῬΘΙ υυἱθάθυμο]. 

10. στρατὸν μ. Ῥρδγβοῖθο Καὶθοο- 
Ζιιρ᾽ νυῖγὰ γνοπ ἄθι ΡῬγορίιθίθπ {6βαϊὰδ 
ο. 80, 87. δι ἢ γ ] οι. Θυζβ 0. 
Σαναχαρ. ϑΑπμοΥῖθ, ϑαἰ πιὰ πᾶβ- 

585 ΝΟΙίοΙσοσ, σου Τπάδθα ππὰ 
Ἀεδυρίθη ἃ. 

12, ἐς ἄπορ. ἀπειλ. ὙΥΘ 1 94. 
ἐς τὸ μ ἐγαρον ὙΥἷθ Ι 41. 
14. καί οἵ δόξαι ἐν τῇ ὄψι 

ἐπιστάντα ν]. ο. 189 π.1 84, 
10. ἀντιάξειν, ος ᾿δοοαδ. ΔΠῸΝ1 

106. γὲ ει. ΙΝ 80 ἐπείτε δὲ ἐπὶ τῷ 
Ἴστρῳ ἐγένετο, ἠντίασαν μιν οἵ 
Θρήϊκες, 
αὐτός. ὙΥΪτ ογναγιοίοη αὐτόν: 

ἄοοῖ 5. Ζ. ο. 118. 
17. τοῖσι ἐνυπνίοισι. Ἰθὲν ΡΙα- 

τὰ], νυν 8} ἀϊθ οἰηζοίπθη Ηβομοίπαπ- 
σ6ῃ 465 ΤΎδαπ5. ὈΘυ Και ἰσὲ ἘΘῈς 
θη. 



- ΒΕΚΟΡΟΤῚ 

ἐν Πηλουσίῳ (ταύτῃ γάρ εἰσι αἵ ἐσβολαί)" ἔπεσϑαι δέ οἱ τῶν 
μαχίμων μὲν οὐδένα ἀνδρῶν, καπήλους δὲ καὶ χειρώνακτας 

᾿ ᾽ ΄ 2 ΄ 

καὶ ἀγοραίους ἀνϑρωποῦυς. 
- 3 2 

ἐνθαῦτα ἀπικομένοισι ἐναντίοισι 
[αὐτοῖσι] ἐπιχυϑέντας νυκτὸς μῦς ἀρουραίους κατὰ μὲν φαγεῖν 
τοὺς φαρετρεῶνας αὐτῶν, κατὰ δὲ τὰ τόξα, πρὸς δὲ τῶν ἀσπί- ὅ 
δῶν τὰ ὄχανα, ὥστε τῇ ὑστεραίῃ φευγόντων σφέων γυμνῶν 
ὅπλων πεσεῖν πολλούς. καὶ νῦν οὗτος ὁ βασιλεὺς ἕστηκε ἐν τῷ 

ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου λίϑινος, ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς μῦν, λέγων 

διὰ γραμμάτων τάδε᾽ 
ἘΣΤΩ. 

ἘΣ ἘΜΕ ΤΙΣ ὍΡΕΩΝ ΕΥ̓ΣΕΒΗΣ 

ἜΣ ΜΕΝ τοσόνδε τοῦ λόγου Αἰγύπτιοί τε καὶ οἱ ἵρέες 
ἔλεγον, ἀποδεικνύντες ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέος ἐς τοῦ Ἡφαί- 
στου τὸν ἱρέα τοῦτον τὸν τελευταῖον βασιλεύσαντα μέαν τε καὶ 
τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίας ἀνθρώπων γενεὰς γενομένας, καὶ 
ἐν ταύτῃσι ἀρχιρέας καὶ βασιλέας ἑκατέρους τοσούτους γενομέ- 
νους. καίτοι τριηκόσιαι μὲν ἀνδρῶν γενεαὶ δυνέαται μύρια 

᾿ Ἢ -. 2 -" ᾽ ἔτεα γενεαὶ γὰρ τρεῖς ἀνδρῶν ἑκατὸν ἔτεα ἐστι. 

1. Πηλουσίῳ. Ῥοϊαδίαπι ἃπ ἄθπι 
πδ 0 ἢ τῃ πὸ θοπαπηΐθη ΝΊΥ πη σϑίθροῃ. 
ΤῊ ὅ μοῖββύ 68 γοπ ἀθυβθι θη σερεπά 
μούνῃ δὲ ταύτῃ εἰσὶ φανεραὶ ἐσβο- 
λαὶ ἐς Αἴγυπτον. ΝΕ]. ο. 15 ἀπᾷ Ηϊτέ. 
8611. ΑἸοχ. ὁ. 26 πδιηαιε ούα ΑΘΡῪρΡ - 
[5 πιδΥΙ ἴπιο δοοθθδα ῬΉΔΓΟ, ρΘἀΘβ τὶ 
Ῥειαβῖο γϑίαξ οἰδιιδίτῖβ. ιπαπῖξα 
ΘΧΙΒΟΪ πα Γ. 

ὦ, καπήλους ἀϊε ΚΚαβίε εν 6ε- 
ννϑγθύγοίθοπάθη. 8. ὁ. 161, 

9: Ἐπ ἀπικομένου τοῖσι ἰδί 
ἀπικομένοισι βοϑΟ γίΘθαπ, αὐτοῖσι 
δύ Ζὰ βίγεϊσμθη. 

4. μῦς ἀρουρ. 7165αῖα5 5Βοῃγοῖδί 
αἴ6 ΝΙράθγίαρα ἀοὺ ΑΘΒΥΥΘΥ οἰ ποὺ ἴῃ 
1γθη [ἈΡΟΥ Δ. ΒΟΥ Θπθη Ῥοβί 
Ζι. ΚΙ]. .65. ο. 87,80. ..)8 ἔχιν 
αι5 ἀον ηροὶ 465 Ηδθυγπ τπὰ 5οἢ]αρ 
ἵπι ΔΘϑυ το θη σοῦ 185000 Μαπη. 
10Ὁπ4 48 516 βἷοι 4ἀθς. Μογρθπβ ἔγὰ ἢ 
δα πηδομίθη, βίῃ (6 [ἃ 65 8116 οἷίθὶ 
τοΐα [6] ἢ πᾶπιθ.Κ 1) ἴῃ ἄθη Ηϊοτγο- 
δἰ ρΡμθηβο γι θη ἀϊθ Μι5 485 δ΄ῖπη- 
14 ἀθ5 [{πίουσᾶποθ ἀπά ἀθν οῦ- 
πἰοπέαπρ ἰδ, 50 Β0ῃθὶ πί 65. πίομῦ ᾧπ- 
τππδριϊοι,, ἀα85 ἀΐο ἘγΖά!] πη ἀοΥ 
Ῥυϊθδίθυ. δι οἴποπι ΜΠ βνουβδίδ πά πὶβ 
Βογα , ἱπάδπι δἷ6 485 δ᾽ πη ο 6 Ζ61- 
ἴδῃ ἔν ἀθπ ΒοονΗ ἀογ Νογπιομίαπο 
ΠΟΙ νουβίδῃ θη. 

μιῆς δὲ καὶ 

κατὰ μὲν φαγεῖν --- κατὰ δέ. 
ΤΠ608γ αἴθ Ὑπιθβϑὶβ 5. Ζ. ο. 89. ΥὙρὶ. 
ὁ. 181. Τῃπ ἄδν Οοπιροβί(ϊοπ ἀγἄοκί 
κατά οἵι ἄεπ Βερτ, ἀθγ Κο|]- 
βίδηπαϊρ οἰ δ (οἰ οθβαπι ν Ὸπ 
οὔθπη 185 απ 6). δπΖ νυῖθ ΠΟΥ 
ο. 181 κατά με ἐφάρμαξας. 

ὅ. αὐτῶν ΕἸραπα]ερ5185: 5. Ζ. ο. 10. 
7. ὅπλων δομᾶπρὶσ νοπ γυμνῶν. 

149. 11. ἐς μέν. 1)85 οπίβρτε- 
ομθπάς δέ ἔο]σὲ εὐβϑῦ ο. 147 ὅσα δὲ 
ὈΣΥΤΞΣ 

12. τοῦ πρώτ. β. 5. ο. 99. 
16. ἀρχιρέας. ἴθεθον ἀδπ άρχις ι- 

ρεὺς νϑ]. ο. 57. 85 ΗειΠρύαπι 
Ῥιίδι-Ηορμᾶβίοβ πὶ Μθπιρ ῖ5 ζοίᾶς οἱ 
99) νγᾶγ γῸῃ Μεπ δεσγὰαπαάεοί. ὮὈϊα 
ΖΔἊ! ἀθι ἀρχιρέες ἀἴε565. ΗδΙ]δ- 
{ππη5 ᾿ππϑίθ ΘΌ6Π 50 ΠΡΟΣΕΝ βϑῖῃ ννῖ8 
ἄϊο ἄον Κῦαηῖρο, ἀὰ δὰοῃ ἴῃ ἀἴθβοῦ 
γγάτάς ἀδθγ ΠΟ ἄθιη αίου Το] ίς 
(. 6. 17), ἄδιον ἑκατέρους τοσούτους 
γενομένους. 
τοσούτους πδι ϊοῦ 50 σίθὶθ 815 

γενεαί. 
10. δυνέαται ννῖθ ο. 80 δύναται 

δὲ τοῦτο τὸ ἔπος. 

17. μιῆς δὲ καὶ -- γενεέων, 
γγονοι δομᾶποὶρ ὃ 
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Ἦν 

ἡ 

118. 11. ΘΑΡ, 143. 
᾿ ἡ ς 

δι... 

119 
ΣΝ ῊΝ ἢ - ΝΡ, τἂν - 
ο΄ φεσσεράκοντα ἔτι τῶν ἐπιλοίπων γενεέων, αἱ ἐπῆσαν τῇσι τριη- 

κοσέίῃσι, ἐστὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκόσια καὶ χίλια ἔτεα. οὕτω 
ἐν μυρίοισι τε ἔτεσι καὶ χιλίοισι καὶ πρὸς τριηκοσίοισέ τε καὶ 

΄ " . 3 , Ἶφω»ὕ , - 
τεσσεράκοντα ἔλεγον ϑεὸν ἀνθρωποειδέα ουδένα γενέσθαι" 

ὅ οὐ μὲν [τοι] οὐδὲ πρότερον, οὐδὲ ὕστερον ἐν τοῖσι ὑπολοίποισι 
Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισι ἔλεγον τοιοῦτο οὐδέν. ἐν τοί-- 

Ἐ- Ἵ ᾿ " 

νυν τούτῳ τῷ χρόνῳ τετράκις ἔλεγον ἐξ ἠἡϑέων τὸν ἥλιον ἀνα- 
" αἷς ΣΝ --) ΄ - Ἁ ὙΥ 

τεΐλαι᾽ ἔνϑα τε νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὶς ἐπανατεῖλαι, καὶ 
᾿ἔνϑεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς καταδῦναι καὶ οὐδὲν τῶν 

ῶ, ἐστὶ -- ἔτεα. Ηετ. δα 5 ἢ ἴπ 
ἀογ Βουθοπησπρ ἀν 94 ῃ16 46Γ 41 66- 
ΒΟ] ΟΠ ίου ἀπὶ 305,5 14 γα νϑυγθοῖ- 

ποί, ἀδῇογ δῦ ἀοὴ ἀ16 ἱπὶ [ο]σο πάθῃ 
δυννυδῃπία ϑιυμπιθ 11.840 ᾧἀπὶ 205), 
ΤΖΑῆχο σὰ πἰοθατίῖρ. 

8. καὶ πρός. πρός δἀνειθατγίϊρ 
τνῖθ 1560. Ὑ], πρὸς δέ ο. 181 ἀπά 
μετὰ δέ 180. 

6. τοιοῦτο οὐδέν. πᾶπι!. ϑ'εὸν 
ἀνϑρωποειδέα γενέσϑαι. 

1. τετράκις -- ἀνατεῖλαι. 
Ὅϊοθα νοῦ Ηδθγ. πίομύ γϑομί νουϑίδη- 
θπ6 Απρᾶῦθ ἀδγ Ῥυίθϑίθυ. θθχιθῃύ 
516} ννδῇυβομθίΠοἢ δι ἀα5 ἀτοὶ- 
τη8|Π|06 ΑὈἸδυΐδθη ἀδὺΓ ρύοβθϑθη Απ8- 
δἰθοα πρϑρογοᾶθ Ζυυνίβομθη θἴγροτγ- 
Ποῆθιι ἀπά ὑγορΊβομ οι 18} γ,, 416 ἀ6ῃ 
Ναῖθπ Ημππαββίοσπ-ὀ οάοΥ ϑοίῃϊδ- 

Ο Ρεογίοάθ παύίε, νυϑὶ] ἴῃν Εϊηίγθίθη, 
«. ἢ. ΠΥ οὐβίου. Δ ῃγοδίαρ, ταὶ ἀδπὶ 
Ααΐσαησς ἀθ5 Ηιππάβθίθγπβ υνϊθάου 
Ζυβαπιπιθπηίγαῖ. Ηΐπ ννυγάθ βοῆοπ Ζὰ 
ο. 4 θεπιουκί, ἀδ55 ἀἴ6 Αθρυρίον ἰῃυ 
Ὀατγρσου ομθ5 18ῃγ δὰ 865 Ταρο δϑί- 
δεβοίχί παίϊίΐθπ. ἢ)ὰ ἴπ Βοἰσβ θθββθῃ 
4116 4 71}4ἢγὰ (5. 2. ο. 4) ἀὰ5 Ὀγρου- 
οὴ6 ΤΥ σορθὴ ἀδἃ5 νυἱγκὶϊο θα. ἂπὶ 
δἴπθη σπΖθη Τρ νογυοκίθ ἀπά ἀϊ6 
του ϊόβοη Εἰδδίθ ΔΙ] ἃ ἈΠ ΊΟἢ. παῖ 6 
Τδῃγοθζοιίοπ ποῦ τθὴγ ἀβρογεὶπ- 
δὐϊπηπηίθη, 80 νναγάθ ποῦθπη ἄθη Ὀὕγ- 
σου ἤθη 98 γ6 νοῦ 365 Τάροπ εἷπ 
ἴοβίθα 9[8Πτ γὸπ 8051),, Τάροη οἄϑδι 
οἷπ Θυδατίθηπὶαπη νὸπ ἄγοὶπιαὶ 86 
Γαροη ἀπᾶ οἴηπια! 866 Τάρθι [οτί- 
δσοία γι (ννῖθ ᾿πὶ 1] πΊβοῆ θη Κ αἰ θη- 
461). ΟΥ̓ θππ αἰδοὸ ἀθὺ Νβι)δῃυβίασ 
465. δβίθῃη 918 ῃγὸ5 δι ἄθη οὐβίβθπ 
ΤΠοί 465 Ὀὔγσου !οη θη σοί! ]6 ἢ ννᾶγ, 
80 ἢδ᾽ ο΄ πδῸἢ} νυἱϑὺ δϑίθη 718 ἤγθῃ 
δα ἄδη χΖυνοϊίθη Τ μού, ποῖ Ζυνϑὶπιδ] 

10 χατ᾽ Αἴγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιωϑῆναι, οὔτε τὰ ἐκ τῆς γῆς 

νίοῦ δυΐ ἄδθη ἀγι(ίθπ., πδοὴ ἀγοῖπηδὶ 
νἶθν δαΐ ἀδπ νἱογίθη. Νδοὴ ϑθὅπιαϊὶ 
4 4. 1. πδοῖ 1400 [οϑίθη {4ῇτγοπ μαίας 
δ. 8116 Τασε 465 Ὀὔτρου Πσῃ θη 918 Πγ65 
ἀυτομ απεπ, ἄθυ πϑομδίθ Νουα δῃγ5- 
ἰὰρ 465 [δϑίθπ 18 ῃγθ5 6] νυϊθάθυ δὰ 
ἄδθη ουβίϑθη Τμού ἀπα θεοϊάς 78 ἢγοβ- 
ξογθη Παίίζθη δἱοὴῦ ἀδῃϊπ διιβϑο- 
σ᾽ιοθθπ,, 4885 1460 ἔεδία [Δ ῃγα σϑηδὰ 
1401] Ὀὔτγρογιομθα ρ]θισπ Καπιθη. 
ΑἸΙΙ6 1460 Φ4ῃτε {τῇ αἰβο ἀἴθβϑθ ἀαδ8- 
δΙοισμαπρο- (ΘΙ για 5-)ρουϊοάδ ταὶϊῦ ἀεπὶ 
Ααΐἴσδαπρ ἀθ5. ΘΊΓ Ια 5. νυϊθάθυ Ζιιδαπι- 
πιθη. Ηογοάοί ἔασϑύ ἀϊθθθϑ  ουυοκαπ 
ἀογ Τάᾶρσο αἰβ οἷπθ  εογᾷπαργιπο 465 
Αὐΐσαηρθραπκίεοβ (ἤϑεα εἷς. ὙΥ ομπ- 
δἰίζβα νϑ]. 1 156. 1517 0.) ἀθτ ϑοππα, 
ΘΙ οῆθ ἴπ ἄθιη Ῥαϑζοϊοῃποίθη Ζεϊύ- 
γϑῦτη 4πη8] νοη 4 νϑυβοῃθάθπθη, πϑο ἢ 
οἰ που οἰπύγθοίθπάθη ἀαΐσαπρβοτ- 
θη 8115 (Ζννοὶ ὄβι!]οθπ ἀπᾶ Ζννεὶ 
ὙΥ ΘΒ. Π0ῆ 65) ἴἤγοπ δι ἀπροίγθίθπ 
δῦ (ἐν τοίνυν τούτῳ τῷ χρόνῷ 
τετράκις ἔλεγον ἐξ ἡϑέων τὸν ἥλιον 
ἀνατεῖλαι). Ναοῖ Βεοπαϊσαπρ 16 π65 
Ζοὶιγδιπιβ. ἷἰπ ἄθθθοῦ οὐϑύθπι ὑπὰ 
ἀτιύίοπι ιογίθὶ ἀϊθ ϑοππο ἰβσ! το 
ἴῃγθ ἤϑεα ἱπι Οδβίθπ, ἵπὶ Ζνν οἰ 8 π 
ἀπά ντθτίδπη πὶ ΝΥ  δίθη μαίίθ, ἀυσοῖ- 
Ιδ τι 5ῖ6 ποῖ ἀθιπβθίθοη ΤΣ πὰ5 νῸπ 
πϑίθαι ἴἢγ Βδἢπ, πάθη 5ἷ6 σα πᾷ οἰβέ 
πη δυβίθη Ὑιθγίθὶ αἴθ ὑσϑρυ δ] ῖοῃα 
ΕἸομίαπρ νοὸπ Οδβίθπ ποῖ ΥΥ δβδίβπ 
οἰ ἃ], ΝΟ 76 Ποὺ οὐ βδοῖθι Απ- 
οΥάπιπρ ἀογ Οθβο οι θ ννᾶσθῃ ἃ|50 
νον Νίεπ 5 ϑϑίϊοβ 8. 1400 8 γ8 
Ξ-- 4380 14 γ8 νϑυ οβ5θ., ννᾶβ ὑπρὸ- 
[Δ Πγ ταϊῦ ἄογ ΟΠτοποϊορσὶθ ἀθν 1)θη- 
ἴδ ἀπὰ ἀθ5 Μίαπείμο ἀβροτγοὶη- 
ΒὉΪπιπηΐ, ὃ 

10. ὑπὸ ταῦτα. ὑπὸ νυϑιγοπά. 
γε]. ο. 181 ὑπὸ τὴν νύκτα. ο. 105 



ἨΒΠΝΟΡΟΤῚ 

οὔτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμοῦ σφι γινόμενα, οὔτε τὰ ἀμφὶ νούσους 
οὔτε τὰ κατὰ τοὺς ϑανάτους. 

Πρότερον δὲ Ἑκαταίῳ τῷ λογοποιῷ ἐν Θήβῃσι γενξηλο- 
γήσαντέ τε ἑωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς ἑκκαιδέκατον 
ϑεὸν ἐποίησαν οἱ ἱρέες τοῦ Ζιὸς οἷόν τι καὶ ἐμοὶ οὐ γενεηλο- 
γήσαντι ἐμεωυτόν᾽ ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέγαρον ἔσω ἐὸν μέγα 
ἐξηρίϑμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυλίνους τοσούτους. ὅσουσ- 
περ εἶπον᾽ ἀρχιρεὺς γὰρ ἕκαστος αὐτόϑι ἵσταται ἐπὶ τῆς ἕωυ- 
τοῦ ζόης εἰκόνα ἑωυτοῦ ἀριϑμέοντες ὦν καὶ δεικνύντες οἵ 
δὰ ἡ Ἀπ “ἢ ἊΣ Ν δ -" ρ, Ἂν» 

ἵρέες ἐμοὶ ἀπεδείκνυσαν παῖδα πατρὸς ἑωυτῶν ἕκαστον ἐόντα, 
2 - 3 ’ » ( , ᾿Ὶ : 

ἐκ τοῦ ἄγχιστα ἀποϑανοντος τῆς εἰκονος διεξιόντες διὰ πα- 
: δ 3 

σέων. ἐς ὁ ἀπέδεξαν ἁπάσας αὕτας. 
Ν 3 , 2 

σαντι ἑωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι ἐς ἑκκαιδέκατον ϑεὸν ἀντεγενεη- 
, ἌΝ: ᾽ ᾽ -" 2 »ν 

λόγησαν ἐπὶ τῇ ἀφιϑμήσι , οὐ δεκόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ ϑεοῦ 
γενέσϑαι ἄνϑρωπον᾽ ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ὧδε, φάμενοι ὅχα- 

στον τῶν κολοσσῶν τ ΩμεΣ ἐκ πιρώμιος γεγονέναι; ἐς ὃ τοὺς 

πέντε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίους ἀπέδεξαν κολοσσοὺς 

πίρωμιν ἐκ πιρώμιος γενόμενον, καὶ οὔτε ἐς ϑεὸν οὔτε ἐς ἥρωα 
ἀνέδησαν αὐτοῦς. θος δέ ἐστι κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσσαν καλὸς 

14 κἀγαϑύός. Ἤδη ὧν τῶν αἷ εἰκόνες ἦσαν, τοιούτους ἀπεδείκνυ- 

σάν σφεας πάντας ἐόντας, ϑεῶν δὲ πολλὸν ἀπηλλαγμένους. 

τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων ϑεοὺς εἶναι τοὺς ἐν “40- 

Ἑκαταίῳ δὲ γενεηλογή- 

ὑπὸ τὸν “χοῦνον. 50 ἰδβύ 800} ὑπὸ 
ταῦτα--- ὑπὸ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ ταῦτα 
ἐγένετο. 

143. Ἑ καταΐίῳ. 
γϑ!]. ᾿πδιύραιςς δ 2. 

4. ἀναδέειν τὴν “πατριήν. 
Βοηδί συν μη! 10} ἀναφέρειν τὸ γέ- 
γος. 

ὅ. ἐς ἕκκαιδέκατον, ὈΪ5. Ζ πὶ 
ΘΟ ΘΖ πίθη,, πᾶπη]. Αἴποπ., νυοζιϊ 
ἄδπη ὃεόν ργϑαϊοαίν πἰησυροίαρι 

ΠΕΙΝ 
06. μέγαρον οὔ. τὸ ἄδυτον ἰδ ἀον 

ἱππουϑίθ ; ὈσΘβο οσθθηθ Ἀδαπὶ 465 
ψηός. Ὅθεν ἀΐδβθὴ 5. Ζ. ο. 03. 

ἴῃ ὅσουσπερ εἶπον ο. 142. 
8. ἐπί ο. σεπού, ἴῃ ἰθιπ ρογα ον Β6- 

ἀδαίιπηρ, Κ. 2. ο. 4. 
10. ἑωυτῶν ννορθῃ ἄ65 ἴῃ ἕκα- 

στος ἰἰορθπάθη θυ  ὑΒθ ρυ 5 : 
ΘΡ6η80 ο. 1857. 

τ ΤΊ. ἀποθανόντος δΔοΠδποὶρ νοη 
τὴς εἰκόνος. 

ἘΠΘΡου ἴῃ 

14. ἐπὶ τῇ ἀριϑμήσι 56. τῶν 
κολοσσῶν ξυλίνων. 

10. πέρωμις. Αοονρίϊδοι, Πεῖδδί 
Ρἰ-τοιιὶ ἀθν ΜΙ βοῃ: Ρὲὶ ἰδέ ἀτ- 
{1Κε6]. 

17. πέντε; ὁ. 142 Απί. ρα Ηθν. 
ΠᾺΡ 841 ἀρχιρέας ἃῃ. ογ ΟΡεοτ- 
ΡΥΪΘβίρθυ βἰπα 8150 Εν ἀϊθ ζεῖ πο} 
ϑθίμοβ ἴῃ ΑἸτθοπππηρ σοθγδομύ. 

18, πίρωμιν-- γενόμενον. Β85 
Ῥανοῖρ. γενόμενον Κοπηίθ ἄθηι 
Ηδαρίνογθαπι παϊΐ εἴσθπθαι ΟΝ] οἴ ἃπ- 
σοί συ ννϑυάθῃ, νυ ϑῖ]} ἀϊθβθβ ἄθιη πη ηθ 
π8 0 ἢ οἰ ρθη Ποὴ πιὶί ἄθιη Ἡδιρίοδ]θοί 
(πολοσσούς) Φιβαπι θη 10 οὐδν ἀοοῖι 
εἶπα ἀτὸ ἀρροβιίίοη σι ἀΐϊθβοπὶ ὈΠά6ι. 
ΑΒ] Ποῖ ο. 100 Επαθ, 

144. 90. τῶν Βεἰαί. δυῦ σφέας 
θοζοδθῃ. 

τοιούτους 80. ἀνϑθρωποειδέας. 
31. ἀπηλλαγμένους ΞΞ κεχῶ- 

ρεσμένους. γε]. κεχωρέδαται 1140. 
22. ἀνδρῶν. 

ἄθτ Αδσυρίθο τορίθγίθη ἴῃ σΥϑ ΘΙ 
ΝΟΣ ον Μεϊπαπο. 

εὐ δε ἐδῶ ἀδικῶν τὰ νὰ. ν΄. 

1 

λυ, Σ δ κου, υΐ .. 



᾿ αὐ νύ ἐκ δλ' νὴ 

Ἐπ τὸς 118. 11. ΟΑΡ 148--146.. 19] 

γύπτῳ ἄρχοντας, οἰκέοντας ἅμα τοῖσι ἀνθρώποισι, καὶ τούτων 
αἰεὶ ἕνα τὸν κρατέοντα εἶναι ὕστατον δὲ αὐτῆς βασιλεῦσαι 

ο΄ Ὧρον τὸν Ὀσίριος παῖδα, τὸν ᾿“πόλλωνα Ἕλληνες οὐνομά- 
' ἕουσι. τοῦτον καταπαύσαντα Τυφῶνα βασιλεῦσαι ὕστατον 

5 Αἰγύπτου. Ὄσιρις δὲ ἐστι Ζιόνυσος κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσσαν. 
Ἐν Ἕλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν ϑεῶν νομίζονται εἶναι 

᾿ς Ἡρακλέης τε καὶ 4ιόνυσος καὶ Πᾶν, παρ᾽ Αἰγυπτίοισι δὲ Πὰν 
ἱὲν ἀρχαιότατος καὶ τῶν ὀκτὼ τῶν πρώτων λεγομένων ϑεῶν, 
Ἡρακλέης τε τῶν δευτέρων τῶν δυώδεκα λεγομένων εἶναι, 

10 Ζιόνυσος δὲ τῶν τρίτων, οἱ ἐκ τῶν δυώδεκα ϑεῶν ἐγένοντο. 
Ἡρακλέϊ μὲν δὴ ὅσα οὐτοὶ Αἰγύπτιοί φασι εἶναι ἔτεα ἐς μασιν 
βασιλέα. δεδήλωταί μοι πρόσϑε᾽ Πανὶ δὲ ἔτι τούτων πλέονα 
“λέγεται εἶναι, Ζιονύσῳ δ᾽ ἐλάχιστα τούτων, καὶ τούτῳ πεντα- 
κισχίλια καὶ μύρια λογίζονται εἶναι ἐς ᾿Ἄμασιν βασιλέα. καὶ 

18 ταῦτα Αἰγύπτιοι ἀτρεκέως φασὶ ἐπίστασϑαι, αἰξί τε λογιξόμενοι 
Ἢ καὶ αἰεὶ ἀπογραφόμενοι τὰ ἔτεα. Διονύσῳ μέν νυν τῷ ἐκ Σε- 
δ μέλης τῆς Κάδμου λεγομένῳ γενέσϑαι κατὰ ἑξακόσια ἔτεα καὶ 
τ΄ χίλια μάλιστα ἐστι ἐς ἐμέ, Ἡρακλέϊ δὲ τῷ ᾿Δλκμήνης κατὰ 

140 

Μονζοῖύ ζυρυϑδὺ ἀἴἰθ οὔθγθη ἀδίίου, 
ἀαπη αἶα δἰπι 5 η Μϑομίθ Ἃ6Υ 
φυνοϊίθη Οτγάπιιπσ ἀπά ζΖιυ]οίχί ἀϊδ 
Ἡαθροοιίογ. 5. ο. 48 ὐπάο, 

8. Ὦρον. Ἠογιι5, ἄοι Θόομη ἀ65 
Οϑινῖ ὑπαὶ ἀοὺ 1515, θοϑθρὶ ἄθη ΤῪ- 
Ῥῆοη (560), ἄθῃ Μογάθν βοῖπθ δἃ- 
ἔθ 5, απα Ὀοϑίοϊοῦ ἀαγαιῖ θη ΤἬγοη. 
Ψ. 2. ο. 62. 

᾿,ὦ 

4, καταπαυσαντα 

ληέης. ὟΡὙ!.1.180.᾿ 

Τυφῶνα. Τυφὼν (ἀπ οἢ Τυφωεὺς 
τπὰ Τυφῶς) νυνἱτὰ ἱπὶ συ. ο 5 οΠ 6 ἢ 
Νιαξασι νύ. 815 οἷπ σἱθθῖρος ἤαπι- 
τη Θπβροίθπάθρ ὔπρθῆθιου πὶ 100 
Ῥυδοποπδδαρίογπ σοϑομι!ἀουῦ, ΑἹ 
ϑοῦη ἀογὺ Οαΐὰ τηἃ ἀ65 Τ᾽ ατύδτιιβ νϑὺ- 
50 οἰ ΘΓ ἄθπιὶ Ζειιβ 616 Ἡδυβοιαῦς ἀδῪ 
γε σὰ δπίγθίβϑθη,, νυῖγα ἀΡ6ὺ π8Ὸἢ 
δδτίοθιῃ Καπιρῇ τὶ ἀθιὰ ΒΙἰὑχϑίγαὶ 
δορᾷπαϊσε ἀπά ἴῃ ἄθη Ταγίασιβ ρ6- 
βομίθιάονι (ΝΆΒΠΘτοΘ σὰ ΠΠ 5). Ἀ 16 
ατίθοιθη ἰάοπυϊβοϊθγίθη ἴῃ πὶ σρᾶξου 
τϊέ ἀθπὶ θῦβθη Οοἱὐΐύ ἴῃ Οϑἰγίβοι! τ, 
ἄδιη ϑδ'ϑῦ (5. ο. 62), ἀἄθπὶ ΤΡ οΥ  4|- 
ἴον νϑυἀθυθ!ϊοιθη Ναίαγκυᾶα. ἀπ 
τοἀθυϊπσοπάθη Εὐβοπθι πα ρθη, ἀοΥ 

56. βασι- 

Ἶ εἰνακόσια ἔτεα, Πανὶ δὲ τῷ | ἐκ] Πηνελόπης (ἐκ ταύτης γὰρ καὶ 

πη θη. 10} ἃ15 νουβθηρθηάθ Θοππθη- 
δ᾽αύ 4|165 ΤἸωοθοπάϊσο νογαουσί. 

ὅ. Διόνυσος 5. ο. 42. 50. 
1458. 7. Ἡρακλέης 5. Ζ. ο. 42. 
Πάν, 5. 4. ς. 46. 
8. ὀκτώ. Ὅδν οὐδέ αδιυξευ σοῖς 

θεβίαπα διι5 δοιέ σδίζουη (8 0} Απ- 
ἄδούθη σ᾽θῖοῆ ἄθπι χυνοϊίθη ππᾶ αἀτῖε- 
ἰθῃ ἃιι8 Ζυυο {), ἀ6Υ Ζυνοἰίθ απαᾷ ατι(ἐε: 
15 Ζνν ]Ε (5. απίρπ 19). {Π6Ὀτῖσϑιδ 
Βου βού συοββα Ν᾽ πιι προνθυβοίθάθη- 
Ποϊῦ, νυϑίοιθ (σού μοιϊθη ἀθὺ δἷπθπ 
οὔθ ἃπάθσεπ Ογάπιῃρ ηϑοπὄγϑθῃ. 
50 δαί Ζ. Β. Οβισῖβ (ὈΊοη 505), ἄδπ 
Ηδϑγ. ἄθὺ αυιἰοπ Οτάππηρ δαϊΖαμ!, 
δυΐ ἄθη Τη5 ΠΥ θα ἀπα Β6ὶ Μία θί!ο 
βοίπθρη ἤδηρ ἴῃ ἀδὺ θυβέθι. 

11. Ἡρακλεῖ. Θοννδηπιοι ππάοί 
510} τηϊῦ ἄθιῃ αίϊν ἱπ ἀἴθβου δ υθίη- 
ἄπηρ (θεὶ εἶναι τπᾶ γένεσϑαι) εἷπ 
Ῥαγίϊοὶρ νϑυθαπάθη (8. Ζ. ο. 3). Υ8]. 
1118 ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παιδέῳ 
ἐκκειμένῳ ἐγένετο. ΑἸ ΠΒΘΙΘΥ 
6 }}|6 Κοηπία γενομένῳ ννθρθ θῖθθη. 
νν 6} } 4ἀα5. γογδαιβροράπρθπηθ οἱ -- ἐγέ- 
νοντο ἴθ Βοζίθμαυπρ ἀθαθ! οι τπδολί. 

12. πρόσϑ'ε ο. 48 Εἰπάο. 
19, εὐνακόσια. θὰ Ἦεδτν. ο. 44 

Φνυϊδομ θη. Οδάμηια απ Ηργακίθθ ὅ 



199. ἨΕΒΕΟΘΟΤῚΙ 

Ἑρμέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ Ἑλλήνων ὁ Πάν) ἐλάσσω ἔτεά 
140 ἐστι τῶν Τρωικῶν, κατὰ τὰ ὀκτακόσια μάλιστα ἐς ἐμέ. Τού:- 

τῶν ὦν ἀμφοτέρων πάρεστι χρᾶσϑαι τοῖσί τις πείσεται λεγομέ- 
νοισι μᾶάλλον᾽ ἐμοὶ δ᾽ ὧν ἡ περὶ αὐτῶν γνώμη ἀποδέδεκται. 

εἰ μὲν γὰρ φανεροί τε ἐγένοντο χαὶ κατεγήρασαν καὶ οὗτοι ἐν ὃ 
-( ’ ΄ ε , ς γῳ 2 , ΄ 

τῇ Ελλαδι. κατάπερ Ἡρακλέης ὁ ἐξ Αμφιτρύωνος γενόμενος, 

καὶ δὴ καὶ Διόνυσος ὁ ἐκ Σεμέλης καὶ Πὰν ὁ ἐκ Πηνελόπης 
γενόμενος. ἔφη ἂν τις καὶ τούτους ἄλλους γενομένους ἄνδρας 
ἔχειν τὰ ἐκείνων οὐνόματα τῶν προγεγονότων ϑεῶν᾽ νῦν δὲ 

ΘΟ βοδιθομίου υϑομποί, 50 πιιδίθ δΓ 
Το] σου σ Ζυν δοθῆ Ὀίοπυβ, ἄθπι 
ἘΚΟΙ 465 Οδάμηθβ, ἀπά Ἠδγδκίοβ 
ἄτοὶ ΘΟ ββομ θοῃίεγ βοίζθη, ἀπυγα α|50 
Εἰσθηί! ὁ ἀθπ Ῥίοπυϑ πίομύ 1600 
ΒΟΠάργη πὰ 1000 Τ7}4ἢγ6 ΥΟΥ βϑίπου 
Ζεῖϊί απβούίζθῃ. 

5, Τρωικῶν --Ξ ἢ τοῖς Τρωικοῖς. 
4 Ηδφγάκ]θβ, ννϑισῆθη Ηθγ. ἀπρϑίδ ἢ γ 
Θ00 71}4ῆγθ ὑΟῦ βϑίποὺ Ζοϊί δπβοίζί 
(αἰδο ὰἂπὶ 1840 νοῦ ΟἾγ.), ὑπὶ οἷ π6 
᾿Οεπογαίϊοη 806 Υ νυ 815 ἀθγ ἰγο͵α- 
πΐβομο Κυϊερ, 50 δβὐρι δύ β'οὴ ἄδυϑιβ, 
4655 Ηδογ. θη ὑγοϊαπίβομθπ Κυαὶθρ απ- 
δοίδἢγ ἀπὶ 1500 νοῦ ΟἾΓ. ἀππἰμηπιῦ. 

146. 2. τούτων ἀμφ. ΔΟΠαπρὶρ 
γοη τοῖσι --Ξ τούτοισι οἷς ταῦτα 
ἀμφότερα ὈοΖοϊοῃποῦ ἀἴδ θοἰάδπ βἰοἢ 
αἰατηοίγα! σαρθη ογϑίθῃθπάθπη ΝΜοἱ- 
ΠαπσοπΠ, νοπ ἄθπθη αἴ6 οἷπο θθῃδαρ - 
ἰδία, αἴθ δἃπάθγε Ὀοβίσγιτς, 4855 αἷ6 
σΥϊθοδίβομθη αδίίεῦ ἄρσγυρίϊομοπη 0τ- 
ΞΡΓΌΠΡ5. ἀπά ἀδπὶ ἀρυρ βομ θα αοι- 
ἰογϑυβίθμι θη ]θῃπύ βθΐθῃ. 

ὃ. λεγομένοισι πιὶῦ τοῖσι Ζὰ 
ψουθίπάθπ ἀπά ἴπ ἀογ Τὐθθεγβοίζιπρ 
«τοῦ οἷπ ϑ'αθοίαπίϊν διιϑζαἀγοκαπ. 

4. μᾶλλον. ὙΥ οπιῖύ Ζαὰ νου πάθη ὅ 
περὶ αὐτῶν ἴ. 6. περὶ τούτων 
ΡΘΗ 
ΕΠ εδεκται, πϑπη!. ο. 48---49. 
2. ετ. νεγίγαῦ ἄδη ἄρσυρίβομοη ἴ0τ- 
τὰ ἀθγ δΥϊθοἴβομ θη Οδίίεγ. 

ὅ. εἰ μὲν γὰρ φανεροί. 6ε- 
ἀλη ΚοπζΖαβδιηθη δπσ: Ὀὶ6 σγῖθοῖῖ- 
50ῆδη Οὐίίου 5᾽πα (5. ο. ὅ0 Α πῇ.) ἔαϑί 
8116 διι5 ἀθσυρίθπ Ζὰ ἄθπ Ἠβδι]θπθη 
δεοἸκοιηπιοπ., 859 δον Ὀίοπυ505. ππᾶ 
Ῥαπ, ἀϊθ ἀθηῃ δι! πο π ΠῚ οὐβ βρᾶ- 
(6 θεκαππύ ννυασάθπ, νυθβῆδ!ῦ 58 
ἴῃ πθη ἄἀδπη διιοῖ εἶπα 50 βρᾶίβ ὅε- 
θατέ δπαϊοῃμίθίθη. ΜΠ Ὀεϊάθη Οοί- 
ἴεγπ γϑγηϑ] 65 δίοῃ δπάρυβ 815 πιϊΐ 

Ἠφγάκίος. Ἐπ σδὉ οἰπθη συ θοῃ βοῆθπ. 
Ἡδ!άθη Ηργακ!., ἀθγ βιοῖ, θο γδομέοθί 
τη8Πη 5θἷπ 'μθθθη ἀπά 5εῖπο Τ᾽ ΐβθη, αἰ5 
ἀπτομδιβ νϑυβοῃιθάθη σγοη ἄδπὶ αἰΐθπ 
ἀσγρίδβομθη αοίίε Ηδθγακίθβ (8. ο. 43) 
Πογδιιβδίθ ες, ννθππ δυο ἀ6Γ στῖθ- 
ομΐβομο Ἠδ]ά, ἀογ ϑοῦπ ἀδγ ΑἸΚιπαπθ, 
βϑίπθη Νἄπιη νοη ἄδθπὶ ἄσγρίποϊοπ 
αοίίε επιρῆθπρσ. ἀπάθιβ ἀᾶσεσεπ 
βίθῃῦ 65 τὴἱῦ ἀθπὶ Ῥίοπὺπυβ ὑπᾶ Ῥᾷδη. 
Ἐπ ρὰῦ Κοὶπθ βίθγθιοῖθπ Ἠρίάθη 
ἄϊοβοβ Ναπιθηβ πη αὐ θομθηϊαπά : ἀἷδ 
δ'οῦ ἀοτί ἀστοῦ ἴἢτο Τ᾽ αίθπ θυ πὶ 
σοπιδομύ ἢδίξοπ. Ῥδθο Καπη τπδΠ 
Βεὶ 1ἢπϑη πού (πάρι θεοὶ Ηδθτακ-. 
1685) Δππθῆμηθη,, ἀ855 816 αἷβ βοίοϊβ᾽. 
βίθυ ὉΠ οἢ6 Ἠδφίάθη πδοῦποὺ ἄθη Νὰ- 
πη ἀδγ αἰΐεπ ἃρσυρίϊίιομθη (αὐίίευ 
Ὀίοπυβ ὑπὰά Ῥᾶπ ογμαϊίεπ ἰιβέζεπ, 
ΒΟΠΟΘΙΠ ΠΙ8Π 1π|155 ΠῚ Π5] ΟὨ ΕἸΠἸΟΝ Ὀ6ῖ- 
ἄδθὺ νογδιιδβείζοπ, ἀδββ. ἴἢσε Ναπιθπ 
ἀδπ Οτίθομθπ οτγβὲ ϑρδίθυ 415 ἀϊβ ἀδὺ 
ἀρτῖσοη Οδύίζογ Ὀεκαππῦ σονυογάθπ 
βϑίϑθηῃ παπᾶ 4855 ἀϊθ ασϊθομθη ἀδ85 δ ἢτ, 
ἴπ νυ οῆθπι ἀϊθ565 βίας(απά, ἃ[85. ἀδ5 
ΟΘθυτγβ] ἢν Ὀοϊάον αδίίου ἀπβαῆδη. 
ῬΆΠοΥ οὐκ βἴοῃ, νυνὶ αἴθ ασῖθομθπ 
ἀϊαὸ Θδθυγύθζοϊς θά Οδίζου 50 
δρᾶ βούζίθπ (8. ἴο!. 5. 4 δῆλα -- 
ἐγονε, ὅτι, ὕστερον ἐπύϑοντο οἵ 

Ἕλληνες τούτων τὰ οὐνόματα. ἀπ᾽ 
οὐ δὲ ἐπύϑοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου 
γενεηλογέουσι αὐτῶντὴν ἐνεσιν)Ὶ. --- 
καὶ οὗτοι Ῥίοπνυβ ὑπὰ Ρδπη;: πᾶπι- 
[το ἢ νυ ἷθ ἨδγάκΙοβ. 

8. ἔφη ἄν τις. Νετγβομίθάθη νοπ 
φαίη ἄν τις. 
καίξτούτους νεῖς Ηδργακίοβ; νρὶ. 

οΒδπη Ζ. ὅ ἃ. Εἰ. 
ἄλλους Θθεπῆδ! 5. αἷβ Μίεπβομοπ 

(ἀνδρας). γ6]. ο. 108. 
ἄνδρας αἷ5 αεροπδαίζ Ζὰν αοίί- 

ποῖ οὔθ (πιᾷ πμ] Ἰ ἢ 6 1) Ν απ 568. 
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τ 

Ἡφαίστου, 
Ἁ ΄ 

δὴ τὰ πᾶντα ἱρὰ συνελέγοντο. 

μηρὸν ἐνερράψατο Ζεὺς καὶ 

118. 11. ΟΑΡ. 146--148,ϑ, 6 198 

τς “Τιόνυσόν τε λέγουσι οἵ Ἕλληνες ὡς αὐτίκα γενόμενον ἐς τὸν 
ἤνεικε ἐς Νῦσαν τὴν ὑπὲρ 

«Αἰγύπτου ἐοῦσαν ἐν τῇ “ἰϑιοπίῃ, καὶ Πανός γε πέρι οὐκ 

ἔχουσι εἰπεῖν ὅκῃ ἐτράπετο γενόμενος. δῆλα ὧν μοι γέγονε, ὃ οτι 
ὕστερον ἐπύϑοντο οἵ Ἕλληνες τούτων τὰ οὐνόματα ῇ τὰ τῶν 

ἄλλων ϑεῶν. ἀπ᾽ οὗ δὲ ἐπύϑοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου γενεη- 
3 -" ᾳ 

λογέουσι αὐτῶν τὴν γένεσιν. 
Ταῦτα μέν νυν αὐτοὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι, ὅσα δὲ οἵτε ἄλ- 141 

“λοι ἄνϑρωποι καὶ Δ4ἰγύπτιοι λέγουσι ὁμολογέοντες τοῖσι ἄλλοισι 
κατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσϑαι, τοῦτ᾽ ἤδη φράσω᾽ προσέσται 

- δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. ᾿Ελευϑερωϑέντες «Αἰγύπτιοι 
μετὰ τὸν ρέα τοῦ Ἡφαίστου βασιλεύσαντα (οὐδένα γὰρ χρόνον 
«οἷοί τε ἦσαν ἄνευ βασιλέος διαιτᾶσθαι) ἐστήσαντο δυώδεκα 

βασιλέας, δυώδεκα μοίρας δασάμενοι Αϊγυπτον πᾶσαν. 
τοι ἐπιγαμίας ποιησάμενοι ἐβασίλευον νόμοισι τοισίδε χρεό- 

ξ 
ου- 

μένοι, μήτε καταιρέειν ἀλλήλους μήτε πλέον τι δίξζησϑαι ἔχειν 
- 5 , . , τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου, εἶναί τε φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε δὲ 

εἵνεκεν τοὺς νόμους τούτους ἐποιεῦντο, ἰσχυρῶς περιστέλλον- 
τες ἐκέχρηστό ὄφι κατ᾽ ἀρχὰς 

λιπέσϑαι κοινῇ. δόξαν δέ σφι 

1. αὐτίκα γεν. αὐτίκα ΟΕΕΥ 50 
τοὶ Ῥαγίϊο. νευθαπάθπ, γα]. ο. 147 
ἀπίδη 19. 

4, δῆλα. Ὅτ ἀϊομέουϊβομα ῬΊαΓΆ] 
ἀογ δα]θοί νβοῆθη Νοαίγα Ππάοί 5ῖς ἢ 
ΒΘ ἢν δβδυῆσ θεὶ Ἠογοάοί. Οἵι πάθη 
ἴον 50 δῆλα, ἀδύνατα, οἷα τέ ἐστι. 

141. Ῥοάθκατομῖθ. 
8. ὅσα δέ 5. 2. ο. 142. 
11. ὄψιος ννῖθ ο. 99. 
ἐλευϑερωϑ'έντες 5.5. τῶν 4|- 

ϑιόπων 5. 2. ο. 141. 
12. ἵρέα 5. Ζ. ο. 141 Απῇ, 
14, δασάμενοι. ὕδθετν ἀϊα Οοπ- 

βίγα οὐΐοη γῸΠ δαέεσϑαι 8. Ζ. ο. 4. 
160. καταιρέειν. Ἀὶς πθηϊνα 

πᾶπρθη γὸπ νόμοισι δὉ. 
μήτε-- μήτε -- τέ 5. 

(οὔτε --- τέ). 
11. φίλους τὰ μάλιστα. γΕι. 

Υ 68 ἐξελαύνουσι. οὗ ““ακεδαιμόνιοι 
“Πεισιστρατίδας ἐξ ᾿ἀϑηνέων, ὅμως 

νι δῦ 1} 

᾽ 

αὐτέκα ἐνισταμένοισι ἐς τὰς τυ- 

20 ραννέίδας τὸν χαλκέῃ φιάλῃ σπείσαντα αὐτῶν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ 

τοῦτον ἁπάσης βασιλεύσειν Αἰγύπτου" ἐς γὰρ 
Καὶ δή σφι μνημόσυνα ἔδοξε 148 

ἐποιήσαντο λαβύρινϑον, ὀλίγον 

καὶ ξείνους σφι ἐόντας τὰ μά- 
λιστα. Εθεπβο Υ 91. ϑοπβί 0} 
τηϊί ἐς, να]. ΥἿ 89 σαν γάρ σφι τοῦ- 
τον τὸν χρόνον φίλοι ἐς τὰ μά- 
λιστα. 

18. περιστέλλοντες νρ6], 1 98. 
19. αὐτέκα ἐνιστ. αὶ]. ο. 146 

Οὔδη 1. 
21. ἐς -α τὰ --- ἱρὰ συνελέ- 

γοντο ες 1 81 συλλέγεσϑαι ἐς 
Σαρδις. ἤκδρίθη αἰδο ἀϊθ ζυνο 
Κῦπῖρε ἴπ δἰ! ἐπ Ταπιροίη σοπιοῖπ- 
ΒΟΒΔΙΌΠΟΝ Ζὰ ορίθυπ, πίομέ Ἰεάθτ 
ΠῸΣ ἷπ ἄδπι, ἀθγ 'ἱπ βοΐποπὶ Βθρίο- 
ΤΌ ΒΘ ΖΙσΚ ἴδρ. 

1418. ΤΔ5 Πρ υτϊ πη τ. 
28. δόξαν ἀρδοϊαῦ; νεῖ]. παρεόν ἴ 

129. 80 πάθη βοῇ μδαδρ θεὲ Ηεγ. 
μξετεῦν, παρέχον, ἐξόν. 
λαβύρινϑον. Αἰδδογ Ηδργ. οτ- 

ΖΆμ!θη ποοῖι ϑίγαρθο, ιοάοΥ 1 66. 
Ῥιϊπίαβ ἢ. παί. 80, 18 οἰπσθμθπα γὸπ 



ΗΒΒΟΡΟΤΙ. ἘΝ 

ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς Μοίριος κατὰ Εὐοκοϑεύλων μαλεηβ νη ΣῈ 

ο΄ πόλιν μάλιστά κῃ κείμενον᾽ τὸν ἐγὼ ἤδη εἶδον λόγου μέζω. ὁ 
γάρ τις τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεά τὲ καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογί- : 
σαιτο, ἐλάσσονος πόνου τε ἂν καὶ δαπάνης φανείη ἐόντα τοῦ 
Δα τρευθοῦ τούτου καίτοι ἀξιόλογός 78 καὶ ὁ ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ δ΄ 4 

νηὸς καὶ ὁ ἐν Σάμῳ. ἦσαν μέν νυν καὶ αἷ πυραμίδες λόγου μέ ΟΝ 
ζονες καὶ πολλῶν ἑκάστη αὐτέων Ἑλληνικῶν ἔργων καὶ με Τὰ 

᾿γάλων ἀνταξίη, ὁ δὲ δὴ λαβύρινϑος καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερ 
βάλλει. τοῦ γὰρ δυώδεκα μέν εἰσι αὐλαὶ κατάστεγοι; ἀντίπυλι 

ἀλλήλῃσι, ἕξ μὲν πρὸς βορέην, δξ ὃξ πρὸς νότον τετραμμέναι, Ξ 
συνεχέξς᾿ τοῖχος δὲ ἔξωϑεν ὁ ὁ αὐτός σφξας περιέργει. οἰκήματα 
δ᾽ ἔνεστι διπλόα, τὰ μὲν ὑπόγαια, τὰ δὲ μετέωρα ἐπ᾽ ἐκείνοισι. Ὁ 

τρισχίλια ἀριϑμόν, πεντακοσίων καὶ χιλίων ἕκάτερα. τὰ 
μέν νυν μετέωρα τῶν οἰκημάτων αὐτοί τε ὡρέομεν διεξιόν-. 
τὲς κχαὶ αὐτοὶ ϑηησάμενοι λέγομεν, τὰ δὲ αὐτῶν ὑπόγαια 1. 
λόγοισι ἐπυνθανόμεϑα. 

᾿αΙἸαβθη ὙΥ ἀπάρυθαι, νοη ἄθιη ποοἢ 
Πραία ἴῃ ἀον Νἄπο 465 θοτυίθ Ηο- 
νναγα τηδομίϊσο ΤΎπιηθι, νυν] Ετα- 
υνᾶπαθ πᾷ νγϑῖββα δα !θηΡγιοἢ- 
βύϊοκο, ἀρυΙΡ βἰπά. 

1. λέμνης τῆς [Π. 5. ο. 49. 

2, πόλιν. ΒΥῦπεν Κυοκοάει!ορο- 
15, βοῖέ Ῥίοϊθιηδϑιιβ ἀγϑίποθ ὑπᾶ 
βεῖύ ἀον Εἰγοθογαπρ ἀαγχοῖ ἀΐθ ΑΥ̓ΔΡΕΥ 
Μεαϊπαί οἱ Βαυοῦμη σοι οίβθθπ, Ὀδὶ 
γνθ οθοΥ δίδατ δῖοι ποοῖ πϑαίθ ΤΥ πι- 
ΠΟΥ (ΕΥ̓ αἰίθη ϑέδαύ πάρη. 
ἤ δὴ εἶδον: ΘΡθη50 ὁ. 115, γΕ]. 

ΥΠ 88 ἤδη δὲ “ἤκουσα, ὡς καὶ 
στιγέας ἅμα τούτοισι ἀπέπεμψε 
στίξοντας τὸν Ἑλλήσποντον. ἤδη 
Θέϊαιπ. ,.͵8 δοραγί( βομόγεέ ἄθῃ ὅ6- 
ἀἄδηκοη πὸ Ζὰ λόγου μέζω (5. 2. 

Π τ..4.0}} 

ὃ. τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα. τπ- 
ΒεινΟΒ]Π10 8} 80 ἐὰν τὰ ἐξ “Ελλήνων 
πεποιημένα τείχεα. 8δ0 [1 τὰ ἐξ 
ἀρθόώπρν γενόμενα. 

γῶν ἀπόδεξιν γ96}, 1 " τὰ 
μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀπο- 
δεχϑέντα. 

τ ΠΡ ὔϑύσϑων; γόνοι ἃρηδπ- 
δἷδ ὁ 

ἐν Ἐφέσῳ. ἴθεθει ἄδπ Ασίβιιἰ5- 
ἰθηρθὶ σὰ Ερμθθοβ ὑπα ἤδη Ηογὰ- 
ἴδιηρεὶ Ζὰ ϑϑιποβ νϑ]. 1 92 πὶ ΠΠ 60, 

οὗ γὰρ ἐπεστεῶτες τῶν 4 ἰγυπτίων 

9. τοὔύγαρ. ΑὙΕΚΟΙ ἴῃ ἀγοργᾶπρ- 
ἸοΠῸΥ ἀθι Κυίβομον Κυδέρ; νϑὶ. 1 24 
τοῖσι (-ΞΞ τούτοισι) ἐπελϑεῖν γὰρ 
ἡδονήν : Θῦθηβο 1200. 1124. 
δυώδεκα μέν εἶσι αὐλαί, θεῖν 

μὲν Θδηΐθρτίομε  Νδοῖ Βέγαθο νᾶ 
416 Αηζϑἢ}! ἀθν Ἡδίε σγῦββου. 985 
αερᾶμπας Βαίίθ θθϑπβο νἱϑὶθς δπεῖη- 
Δη ἀδογβίοβθθπαο (συνεχέες) Ἠδέα τϊΐ 
᾿ϑϑαυ]οησᾶηρσεδη 45 ἐγ μου Νοιι θη (Βε- 
Ζ'γΚ6) ννάσθη (πδοῖ ϑίσαθο 37, ποῖ 
Τιοάον 25). )ὰ5 αθθϑιαθ μαέίβ ἀε5- 
ἢ41]|0 50 υἱοί Ηδἔε, νυϑὶ! βοῆς 
Νοπίθη αἰ διέία μαϊζίθῃ ἢν Ζιιβδιη το 
τηΘηΖι Κοιηπηθη. )}16 Ανσθογάποίθη 
Θἴη65 16άθη ΝΟΙΠΟΒ5 γουβα πῃ ἔθη δῖον 
ἷπ ἄδπι ἀἴθβθπι θθϑεϊπηπιίθη Ἠοῖδς ἀπ 
Βδυδίβομ!ασίθη ἄρον αἴθ υυἹοἰρϑίθι. 
Οερσεποίᾶπαα, 
αὐ δὰ κατάστεγοι Βεάδοβιίς 

Ἠοΐίτγϑιυπιθ ἱπὶ αερεπδ. Ζὰ ἄδη αὐλαὲ 
ὑπαίϑριοι. --- ἀντίπυλοι ἀλλήλῃσι 
ΩΝ οἰ πα Ποὺ Ζυσονναπάξζοη Ῥογία- 
Ιοπ΄’ 

11. οἰκήματα. Ῥατγοι αἷς Ηδίο, 
γοη ἄδηθη 560 Π}5 πο} Νογάθη, 5605 
ποῦ άθη ἰΙαϑϑη, Κἂπὶ πιᾶπ Ἶη ἀϊο 
Ζίπιπιθυ, ἄθγθπ Ζ88] 8000 Βείτσυρ, 
1800 ἄθεον πὰ 100 ἀπίρυ ἄθγ 
Ἐγάο. 

10. Αἰγυπτίων. Θοποῦ. ρᾶγατ. 
6], ο. 102, ᾿χρια 



τ ,. τὺ κοχ σοὴ γὰ 

᾿ 

ἁρμοσμένου τὰ μάλιστα. 

ΡΝ ΘΑΡ, Ἰάθ 49. 

δεικνύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤϑελον, φάμενοι ϑήκας αὐτόϑι εἶναι 
ς τῶν τὲ ἀρχὴν τὸν λαβύρινθον τοῦτον οἰκοδομησαμένων βασι- 

- - - ͵ Ὶ 
λέων καὶ τῶν ἱρῶν κροκοδείλων. ουτῶ τῶν μὲν κάτω πέρι οἰπκη- 

"» ΑΣ 7, 3 

μάτων ἀκοῇ παραλαβόντες λέγομεν. τὰ δὲ ἄνω μέξονα ἀνϑρω- 
“εν πηίων ἔργων αὐτοὶ ὥὡρέομεν. αἵ τὲ γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στεγέων 

καὶ οἵ εἱλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι ϑώμα 
μυρίον παρείχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι καὶ ἐκ 
τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν παστα- 

δῶν καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ δὲ πάντων 

10 τούτων λιϑέίνη, κατάπερ οἱ τοῖχοι, οἵ δὲ τοῖχοι τύπων ἐγ- 
γεγλυμμένων πλέοι, αὐλὴ δὲ ἑκάστη περίστυλος λίϑου λευκοῦ 

τῆς δὲ γωνίης τελευτέοντος τοῦ λα- 
βυρίνϑου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόργυιος. ἐν τῇ ζῶα με- 
γάλα ἐγγέγλυπται" ὁδὸς δ᾽ ἐς αὐτὴν ὑπὸ γὴν πεποίηται. 

15 δὲ λαβυρίνϑου τούτου ἐόντος τοιούτου ϑῶμα ἔτι μέζον παρέχε- 

Του 

ται ἡ Μοίριος καλεομένη λίμνη, παρ᾽ ἣν ὃ λαβύρινϑος οὗτος 

1. θήκας γῈ]. ἢ. 1524 τὰ ὑπὸ 
γῆν οἰκήματα, τὰς ἐποιέετο θήκας 
ἑωυτῷ. 

ῶ. βασιλέων. Ὅδθν Β΄δθδοηθδα 
τυ πιο νὸη ἄθη Ῥοάοιίζαγοῃθπ 
δ, ἴθ ἴῃ π Πα τοϑίδαγ θυ ίθπ, 5οπ- 
ἀδγπ νοη ἤθπι ἀτι ἐ6 πὶ Απιθηθιηῆἃ 
(ΔΙδτιβ: 5. 2. ὁ. 101), ἀ6θϑβθπ Ναπιβπ 
ἃΠ ΙΠΘἤΥΘΥΘη ϑίθι θη ἀθ ΤΎΠΟΥ 
Θηἰάοοκύ δύ (ἀπὶ 2100 νον Ο"γ.). 

4. ἀκοῇ παραλαβόντες νοὶ]. 
9, 125 τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ ἕκαστων 
οἸοἢ γράφω. 

ἔξοδοι -τ διέξοδοι 85. 1 199: 
πο ον ΞΞ- οἰκημάτων. 8. ο. 

118. 
8. παστάδων, παστάδες 5ἷπά 

ρα] οΥϊοἴδειηϊσε Θ οἰ ΘΠ ἢ ΔΠ16η. 
ΥΩ], ο. 169. 

- 10. λεϑένη. ϑίγαθο βου Ἰθίοσί, 
ἄδεδ ἀΐθ ἤθοκαπ οἶπθ5 16 ἄθη ἄδθυ 66: 
Ἰηᾷοθ ον ἃι15 οἷ π δ πὶ ϑ (θἰ ΠΌ]οοΚ θ6- 
δίδπαθη ἀπά 4855 Δ ἢ ἀΐδ ἰτυρέπρο 
ἀονὺ Βυεϊίθ. πδοὴ ιπἰξ Ῥ]αίίθη δι5 
δἰ πϑιὴ ϑἰθίη νοῇ Δι 55 ΥΟΓ ἀδη ΠΟ ΠΥ 
ατῦϑβθ ἀθογάθοϊκί ννᾶσθη. Ηρ] Ζννουῖκ 
οὔθ δηάθγοβ Μίαἰουϊα! ννὰν ἀπτοθδι5 
πϊομί ΔῊ βθνυγαπαύ. 
τύπων ἐγγεγᾶ. 5. 4. ς. 186. 
11. λέϑου 1. γ8]. 124 λίϑου 

δὲ ἕεστοῦ τὸ καὶ ἐΡο ΠΟΥ ΜῈ τὰ 
μάλιστα. 

18. ἔχεται ννὶβ ο. 168. 

πυραμίς. 80 δοἢ ϑίγαθο: ,.Ατὰ 
Ηπάο ἀϊθθ65 Βδαννουκα ἰδσύ 485 ατὐδὸ- 
τη8] . οἰ πθ νἱθυβϑι σε Ρυυϑιηϊάθ, ϑ'6ῖ- 
θη ἀπά Ηδἢδ νοπ 400 Εἰι55“΄. 
τεσσεραῖ. ἃἰ580 240 Εἶιιδ5: ᾧδθ ν᾽ 

485 Νίαβ5 5. οὅ. 149. Ὅϊ6 Ῥυσγδιιῖάθ 
βίθῃηῦ πϑιαίθ ποοὺῖ 'ἴπ ἀ6γ Νἄποθ 465 
Ἰοογίεβ ονναγτὰᾶ. Νδοῖ πϑιθύθη Νῖ6β- 
Βαησοη Ὀοίχαρί α16 δια ἀον Ρυγταᾶ- 
τη146. παν 106 ΘηΡ]. Ε᾽ι1ι55, 416 Τᾶησο 
764ογ ϑϑιίθπῆδομθ 2710 Β55θ. Οὗ 
Ηδγοάούβ 340 Εἶιϑ5 δι 416 Ηδἢ 6 οάδὺ 
αἰ Τιᾶηρα ἀοχ ϑοιίθ ἤξοῃθ 5105}: Β6- 
ΖΙΘ θη 50116π, ἰδέ ζυνϑι μας. Ὅδνὺ 
Κουπ ἄθγ Ῥ υγδιηϊάθ θοϑίαπα διι5 ὅ6- 
Ὀγαππίθη Βαοκβίθϊπθῃ (ἐκ πλίνϑων 
5. 0. 180): 1602 θεβίθῃ 518. ππὰν' πο οὶ 
85 δἴπθηὶ ταπάθη γάθοΥγρ, 

149. θυ Μδν15568. 
14. ὑπὸ γῆν νδ]. ο. 124 ἀπά πη- 

θη παρ᾽ ἥν. 
10. λίμνη. Ὅν Μοτῖθθθο ἴῃ ἀθὲ 

Πϑυςῖσοη Τιαπαάβοπδῖς Εἰαναπι Παΐζα 
ἄθῃ ἀορρεοϊίθη ὥννυθοκ 1) ἀΐϊθ {Π6θ6ὺ- 
ΒΟ νυ ΘΠ ΠΡ ΘΠ (65 ΝῚ5 Ζὶ σϑθϑ]η, 
ἰπᾶθπι ζὰν Ζεῖν ἀδγ ποῆθη ΕἾας (ον 
ΤΠ]6Ὀ θυ ΠΠπθ5 ἀ65. ΝΙΙννασβοῦθ ἀπτοῖ 
οἴπθη δηδὶ ἴῃ ἀΐθβοθ σῦοβθα Β6- 
Βαυγοῖσ πο πσοίοϊίος ννατάθ, ἀδ5 
ἀστοῖ τηϑ οι εῖρο Ποῖα ποοῖι συ κοηη- 
Ῥαᾶτς Ῥάπιπηθ οἰπϑθβομοββθὴ ΥΥΔΥ, 
2) ἃθ8γ ἀστὸν ΑΡΖιρθσυᾶθοθη ἴῃ ννᾶβ- 
ΒΟΥΔΥΠΊΘ ἢ Τ άσθη ἐἷθ σαηΖο [Ππηροσοηά 

149 



126 ἨἩΒΕΟΡΟΤῚ 

οἰκοδόμηται, τῆς τὸ περίμετρον τῆς περιόδου εἰσὶ στάδιοι ἕξα- 
κόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοίνων ἑξήκοντα ἐόντων, ἴσοι καὶ αὐτῆς 
“Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑάλασσαν᾽ κέεται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς 
βορέην τε καὶ νότον, ἐοῦσα βάϑος, τῇ βαϑυτάτη αὐτὴ ἑωυτῆς, 
πεντηκοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητός ἐστι καὶ ὀρυκτή. αὐτὴ 
δηλοῖ. ἐν γὰρ μέσῃ τῇ λίμνῃ μαλιστά κῃ ἑστᾶσι δύο πυραμίδες, 
τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἑκατέρη. καὶ τὸ 
κατ᾽ ὕδατος οἰκοδόμηται ἕτερον τοσοῦτο, καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρῃσι 
ἔπεστι κολοσσὸς λέϑινος κατήμενος ἐν ϑρόνῳ. οὕτω αἵ μὲν πυ- 

2 δ , ΄ . 

ραμίέδες εἰσὶ ἑκατὸν ὀργυιέων, αἵ δ᾽ ἑκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι 
στάδιον ἑξάπλεϑρον, ἑξαπέδου μὲν τῆς ὀργυνῆς μετρεομένης 
καὶ τετραπήχεος, τῶν ποδῶν μὲν τετραπαλαίστων ἐόντων. τοῦ 
δὲ πήχεος ἑξαπαλαίστου. τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ λίμνῃ αὐτιγενὲς 
μὲν οὐκ ἔστι (ἄνυδρος γὰρ δὴ δεινῶς ἐστὶ ἡ ταύτῃ), ἐκ τοῦ 
Νείλου δὲ κατὰ διώρυχα ἐσήκται. καὶ ἕξ μὲν μήνας ἔσω ῥέει 
ἐς τὴν λίμνην, ἕξ δὲ μῆνας ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον αὖτις. καὶ 
ἐπεὰν μὲν ἐκρέῃ ἔξω, ἡ δὲ τότε τοὺς ἕξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήιον 

γοη Νίθιηρἢ]5 Ζὰ ἰγσᾶπκοπ. Ῥδάσῦγος 
Ὑγαγά6 οἰπα 15 ἀ8ῃ1π νυϊδίθ σθροπά 
Ζὺν ἔγασῃθαγθίθη γὸπ 8|16η ἀπηρ6- 
Βομδαῖδθη. θὰ 'ἱπ ἀδγ Εἰ Ἰσοζοιί ἀ16 
ΚΚοπῖρο πίομέ ἀϊθ ποίΐϊρε ϑουρία! δυΐ 
αἷς Τᾶπιπηθ νουννδπάΐεπ, ἴδθυπου ἴῃ 
Ἐ]σῈ ἀδὺ δ! Πππϑ ἢ] μθπ Βοάοδποε- 
πόμπαπρ (5. ο. 18) ἀϊ6 δπᾶὶνν 556 7 Ζὰ 
ἰοῦ Ιασϑπ, δἰ5 ἀδ85 516 46 αδροπά 
ἀΘΥΘΟἢ νυθιη πιθὴ Κοππηίθπ, 50 Ὁ  θ ἢ 
416 ὙΔθθου πϑοὴ ΥΥ θϑίθη ἄστοῖ απ 
νεγϑϊηιρσίθη βοὴ ποῦ ἄθπι Πουίσαπ 
ΒιγΚΟΙ 6] Κούαπι, ἀθσ ποοῖι 1εἰζί τού 
ΒΘΙΠΟΥ βου ΠροΘ πη ΑΠΒΟἢ νυ ΘΠ] Πρ ΠΠΠ ΘΓ 
δα 416 απ] οροπάθ Οτίβομαῖς 5οὸ θ6- 
ἔγυασπίοπα νυυῖγκί, ἀδ85 416 Ζιυοκοι- 
ξδ]άογ, Βοβθη- ὑπᾶὰ Οτγαπρεηρᾶτίθη 
485 ΝΙΠΑ] βοῖθοὺ ἀθογοιθίθπ. 

1. τῆς. ήονοπ ἰδέ ἀδθγ ὅδη. δὺ- 
πϑπρὶρς ὁ 

ο, σχοίνων -- ἐόντων 5. 6.9. 
Ζ. 6.0. ῖΆ6 Ζ8}} βομεὶπέ ζΖὰ ποσὶ 
σοσυιθη (90 σοοργαρῃ. Μί6 θη), 
ῬΙϊπῖὰ5 Απρᾶῦα ἔμησί δα 80 σοθο- 
στάρι. Μδ]θη. 

ἴσοι καί. ἴδεθου καί Ζὰ ο. 102 
ἘΠπά46. 

8. Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑαλ. 
ν6]. ο. 6 Απέ. 

κέεται, γυἰδοιβ ἃ ρᾶτίβ θοσθα]ὶ 
οὖ δΔυβίγδ}} ΟὈ]οπρο δια οϑί. 

4. βαϑυτάτη -- ξωυτῆς. Ὄεθεγ 
ἄδθη Οδποίϊν ἀθ5 Ἀοἤεοχὶνα θοΐπιὶ 56- 
Ρουδίϊν 5. 2. ο, 20. 

6. μέσῃ ᾿ἰπυϊεϊοτε ἄσγοι μάλιστά, 
κῃ (προίδϑῃγ). 
πυραμέδες. δοπ ἴποη ᾿ἰδύ Καὶπα 

ΒΡῸΓΣ πηθ ἢν Ζὰ πάθη. 
1. πεντήκ. ὁργ. πἀηροΐδηγ 280 

ΕἾι.58. 
8. ἕτερον τοσοῦτο 5. 2. ο. 150 

ἕτερον τοιοῦτο. 
10: δύνα εν, ΞΞΞ ΟΠ τὐσπιιδ 

βίθῃν ργϑαϊοδθν: 26 ηπ 516 ψοἱ]] 
β'πα , 

12. τετραπαλαίστων. 6 πα- 
λαιστή ατνιξαδδίο 4 δάκτυλοι (ΕἸ ροΥ- 
Ὀτγοϊίθη), 4 παλαισταί τ--- 1 ποῦς. 

14. Νδοῖ ἐστί ἰδὲ ἡ οἰ πρθβοόμοθοπ, 
160. ἔξω ἐς τ. Ν. ἀαπιῖξ ἀδγ ἀδπη 

δεγδάθ υνδββούδτπθ ΝῚ 80. ΒΟΟΝ 
βίεϊρβ, 4855 ὁ ἀθεγίσι 0. ΠΟ οι οἱπέ 
Ἡδτγοάοίβ ἀπρᾶῦε Ζννοὶ [ε] ας, ΝΟΣ 
ἃπάθσθη Νομγὶομίθπ. νναχάθ ἀ85 
ἀθου ἢ ἀβθῖρα ΨΥ Αββοσ ἀπ σο οἴπθη ἃπ- 
ἄδγθῃ δι θυ ὄβυ!σῆθη ϑ'εϊίθ 465 
ϑ'6θ᾽ 5 θεβ πα] ἤθη ΑΡΖαρθσγαθθη ἴπ 
485 8η4 Δοροἰοι οί. 

117. ἡ ὃ ἐ. δέ ἱπ ἃροάο81 Ἀββδί ἀπᾶκο- 
᾿αὉβοι ἄθη Νδοιβαίζ αἰβ δεἰπθη δά- 
νεγβαίϊν Ὀοϊσθογαποίθη δαΐΖ 465 δου- 
ἀεγβαύζεθ βυβομείπθπ, πού ΡῈ ἀθπι 

10 

" Α ὧν. ἀὼ Ὁ". 5" 
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ὶ 118. Π. ΟΑΡ, 149--160. 197 

“καταβάλλει ἐπ᾿ ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν 
ἰχϑύων, ἐπεὰν δὲ ἐσίῃ τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, εἴκοσι μνέας. Ἔλεγον 150 
δὲ οἵ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς Αιβύην ἐκδιδοῖ ἧ 
λέμνη αὕτη ὑπὸ γῆν τετραμμένη τὸ πρὸς ἑσπέρην ἐς τὴν μεσό- 
γαιαν παρὰ τὸ οὔρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπείτε δὲ τοῦ ὀρύγμα- 
τὸς τούτου οὐκ ὥρεον τὸν χοῦν οὐδαμοῦ ἐόντα, ἐπιμελὲς γὰρ 
δή μοι ἦν, εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα οἰκέοντας τῆς λίμνης, ὅκου εἴη 

ὁ χοῦς ὁ ἐξορυχϑείς. οἵ δὲ ἔφρασαν μοι, ἵνα ἐξεφορήϑη, καὶ 
εὐπετέως ἔπειϑον᾽ ἤδεα γὰρ λόγῳ καὶ ἐν Νίνῳ τῇ “σσυρίων 
πόλι γενόμενον ἕτερον τοιοῦτο. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ 
Νίνου βασιλέος χρήματα ἐόντα μεγάλα καὶ φυλασσόμενα ἐν 
ϑησαυροῖσι καταγαίοισι ἐπενόησαν κλῶπες ἐκφορῆσαι. ἐκ δὴ ὧν 
τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι οἵ κλῶπες ὑπὸ γὴν σταϑμού- 
μενοι ἐς τὰ βασιλήια οἰκία ὥρυσσον, τὸν δὲ χοῦν τὸν ἐκφορεό- 
μενον ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως γένοιτο νύξ, ἐς τὸν Τίγοιν πο- 
ταμὸν παραρρέοντα τὴν Νίνον ἐξεφόρεον, ἐς ὃ κατεργάσαντο ὃ 
τι ἐβούλοντο. τοιοῦτο ἕτερον ἤκουσα καὶ κατὰ τὸ τῆς ἐν 4ἰγύ- 
πτῷ λιμνὴης ὄρυγμα γενέσϑαι, πλὴν οὐ νυκτός, ἀλλὰ μετ᾽ ἡμέ- 

᾿ρην ποιεύμενον᾽ ὀρύσσοντας γὰρ τὸν χοῦν τοὺς Αἰγυπτίους ἐς 
20 τὸν Νεῖλον φορέξειν᾽ ὁ δὲ ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέευν. ἡ μέν 

νυν λίμνη αὕτη οὕτω λέγεται ὀρυχϑῆναι. 

Οδάδηκοπ 465 ἰοσίϑομθη Νοῃβαίζθϑ 
πδομαγ ΚΠ] 19 ἢ Βουνοῦ. ΥῈΊ]. 1 112. 
Ν 40. ὟῪ7Ὶ 1589. ἡ δέ 56. λίμνη ἃ. ἢ. 
αἴθ ΕἼΒΟΠΟΥΘΙ δ ἀθη σαπζθη 8366. 

ὦ. εἴκοσι μνέας. Αἰδο ἀδη ἀτὶ(- 
θη 161} οἰπθθ αὐξίβομθπ Τ᾽ αἰϑθπίβ. 
ΑΘΒΠΠΙΟἤ 65 Βουϊοπίθί, σΖαπὶ Τ 61] ποοὴ 
ΔΒ ΠΥ ΠΟ ΠΘΥ, ῬΙΟΔΟΡῚ ὅ5. ἔδει. ἄξη 

. ΜόγΙδθ66. 

150. 8. Σύρτιν ἀϊδ σγοββα ϑ'υυ- 
6; 5. 6, 82. 
ἀ, τὸ πρὸς ἑσπέρην ἴπ νγεδί- 

Ἰοπον Βϊοπίαπρ. 
ὅδ. οὖρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος 

5.0. 10. 
θ. γάρ Ῥερτπαοί 485 [οἱρεπάβ 

εἰρόμην. 
8. ἕνα 7 Πδ0ἢ νυθίοῆθια Θρυδοῦρσο- 

Ὀγδιοῖ ζὰ δγκΙᾶγθη ὃ 
9, εὐπετέως ἔπειϑον. Ὀῖδ Αη- 

δᾶὈ6 ἀογ ΕΠΠσΘθογθπθη ἰδ ἄοοῃ ννο] 
αἷἰβ ϑασβ ἃπΖαβθῆθηῃ. 
ἤδεα γὰρ λόγῳ νὶθ ο. 1418. λ6- 

γοισὶ ἐπυνϑανόμεϑα. γε]. 6.29 ἀκοῇ 
ἱστορέων. περὶ τούτων ἀκοῇ παρα- 

τω 0 λέγομεν. Θερεπδαΐζ αὐτ- 
ὄπτη 
ἥδε αὐ, ἐ 
10. ἕτερον τοιοῦτο .,)6ἷπ Ζννεὶ- 

(6γ., ΘΌΘΠ50 θΘβο δ θπου Βαυΐ. θ8- 
Π8ΟΝ οὐ ΚΙᾶγα ο. 149 ἕτερον τοσοῦτο. 
γρ6}]. 1120. Π|1Τ60. 
Σαρδαναπαάλλου. Ῥίεδοῦ θ6- 

για βϑυυίβοῖθ Κῦοπὶρ υυῖγα ΠῸΓἵΓ, 
ΘΓ νου συ. ουνν ῃπί, 

18. σταϑμούμενοι 1. 6. τιθίϊθη - 
4ο οἱ οοπ]θοίαπάο αἰγισοπίθβ νἴϑπι. 

ἽΠ τοιοῦτο ἕτερον 8. ὁθ6π 10. 
Επτ καὶ τὸ ἰδέ καὶ κατὰ τὸ φε- 

Βομσίθθοπ. 
0 ὀρύσσοντας ἘΞ 

ΠΟΘ ΔὈΠπᾶπρὶδ ΟΠ ἤκουσα. 
20. ἔμελλε ννῖθ δἴεσ 1 119, 

μέλλειν 5016. τη ἴθδθη; οἰ σθηί!οῃ 
Ὀεάἀραϊού μέλλω ο. πῇ: »»65 βίῃ Ζὰ 
ἜΡΥΒΕΙΡΗΝ ἀ4855 1 ι΄. 

ὀρυχϑῆναι. Π)485 ἀδθγ 866 
πὶ ἄἀσγοῖ ασαθοπ, βοπάθγη ἀστοὶ 
δα ἔσοβοἢ {θέ6 Ῥᾶπιπιθ πογροϑίθ! ες 
νυαΓα 6, ουβι θέ πιᾶπ 115 ἄθπι πιο ἰθπ- 

φορέειν 



ὧν 

ΗΒΕΟΒΘΟΤΙ 

"ῶν δὲ δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνῃ χρεομένων, ἀνὰ 
χρόνον ὡς ἔϑυσαν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου. τῇ ὑστάτῃ τῆς δὃρ- 
τῆς μελλόντων κατασπείσειν ὃ ἀρχιρεὺς ἐξήνεικέ σφι φιάλας 

-“ Ὡν “ὦ σὴ 

χρυσέας, τῇσί περ ἐώϑεσαν σπένδειν, ἁμαρτὼν τοῦ ἀριϑμοῦ ἕν- 
δεχα δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ εἶχε φιάλην ὁ ἔσχατος 
ἑστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος. περιελόμενος τὴν κυνέην ἐοῦσαν 
χαλκέην ὑπέσχε τε καὶ ἔσπενδε. κυνέας δὲ καὶ οἵ ἄλλοι ἅπαν- 
τὲς ἐφόρεόν τὲ βασιλέες καὶ ἐτύγχανον τότε ἔχοντες. Ψαμμή- 
τιχος μέν νυν οὐδενὶ δολερῷ νόῳ χρεόμενος ὑπέσχε τὴν κυνέην, 
οἱ δὲ ἐν φρενὶ λαβόντες τό τε ποιηϑὲν ἐκ ἹΨΡαμμητίχου καὶ τὸ 
χρηστήριον, ὅ τι ἐκέχρηστό σφι. τὸν χαλκέῃ σπείσαντα αὐτῶν 
φιάλῃ τοῦτον βασιλέα ἔσεσϑαι μοῦνον Αἰγύπτου. ἀναμνησϑ έν- 
τὲς τοῦ χρησμοῦ κτεῖναι μὲν οὐκ ἐδικαίωσαν ἹΨαμμήτιχον. ὡς 
ἀνεύρισκον βασανίξοντες ἐξ οὐδεμιῆς προνοίης αὐτὸν ποιήσαν- 
τα, ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι ψιλώσαντας τὰ πλεῖστα τὴς 
δυνάμιος. ἐκ δὲ τῶν ἑλέων ὁρμεόμενον μὴ ἐπιμίσγεσϑαι τῇ 

Ὁ 
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152 ἄλλῃ Ζίἰγύπτῳ. Τὸν δὲ ἹΨαμμήτιχον τοῦτον πρότερον φεύγοντα 

Ιδηρθη, 1θἰτύ ποδί ἀπ γο ὈΓΟΟἤ ΘΠ 6 π 
δι πι6π, 416 που θυ απ ρ5 8η ἄθιῃ 8115- 
δοιγοοκποίθη Βθοκθη ἀ65 586θ᾽5 δηύ- 
ἀδθοκύ 5᾽πά. 

151. 1. δυώδεκα. 
Το οκαγομὶθ ν6]. 6. 148, 
ἀνὰ χρόνον --Ξ- χρόνω [ϑπροτατη 

ἄἀδουγϑα; οθθηβο 1178. Υδυβοῃίβάθη 
ΟΠ χρόνον Αἰϊφαδηιάϊα, 

ἢ. ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου 5. 2. ο. 
142. 

8. μελλόντων --- σφι. δίιαί( 465 
Θεποίϊνθ οὐνναυίθίθη νυ δἴπθη 8}- 
ἄθγθπ Οδβιιϑ; ἄο0}} 5. 2. 1 8 τοὺς δὲ 
προϊσχομένων ταῦτα προφέρειν 
σφι Μηδείης. τὴν ἁρπαγήν. 

ὕσεθεν ἄθη ἀρχιρεύς 5. 6, 87, 

ὅ. ἔσχατος ρτϑαϊοδίϊν, 

0. περιελόμενος. περιαιρέ- 
Βα .,γΘ(νν ἃ5, νυ ἃ 5 ΓΙ ΠΡΒ πὶ ἃ Π5 ΟΠ 1655, 
Ἀθη Θ μη θη“, γα. ΤΙ 41 περιελόμενος 
τὴν σφρηγῖδα πάντων ὀρεύόντων τῶν 
συμπλόων ῥέπτει ἐς τὸ πέλαγος. ἂς- 
ϑοπβαίζ περιτιϑέναι., νοὶ]. ἀπίδη ο. 
108 τῶν τις Αἰγυπτίων περιέϑη» ἑ 
οἵ κυνέην. 

{. χαλκέην τοῦ ΑΡβιοπο πἴηζα- 
δεξιρί. 6]. ο. 148 τὸν χαλκέῃ φιάλῃ 
σπείσαντα. 

ΤΠΟΡΟΥ ἀϊ6 

10. ἐκ Ψαμμητίχου. ἐκ Ὀοῖίιη 
Ῥαββῖν: θθθηβο ο. 172. 

11, χρηστήριον 5. ο. 148. 
ὅ τι 56] 5 πιοάὶ εἷβ (1ρ515) ἀαΐαπι 

οὐαί". 
12. ἀναμνησϑέντες τοῦ χρη- 

σμοῦ πἰπιπιῦ πᾶ ἄθη Ζννυϊβοῆθη- 
βἂ ὕΖθῃ ἐν φρενὶ λαβόντες -- τὸ χρη- 
στήριον νυϊθάθν δῖ. 85. Ζ. ο. 1δ. 

14, ἐξ οὐδεμιῆς. γ6].1 120 ἐκ 
προνοίης τινὸς «δ νογθοάδομίς 
γεγαπδβία {πη΄ “. 

15. τὰ ἔλεα 5. 2:;: 0..92: 
ἔδοξέσφι διῶξαι ψιλώσαν - 

τας. δε]. 18 τοῖσι Ἕλλησι δόξαι 
πρῶτον πὶ ἕ ψὠψαντας ἀγγέλους 
ἀπαιτέειν Ἑλένην. 5. Ζ. 6. 111 διώ- 
κειὶν ὨΙΟΥ͂ ἷπ ἀεν ΔΡΒΡΥ ἀπρΊ οι Βε- 
ἀδαίαησ υὐαδθη 

106. μὴ ἐπιμίσγεσϑαι δδηρσί 
ΠΟΘ νοὸπ ἔδοξέ σφι ἃὉ. ϑ8ῖ6 θε- 
ΒΟΒΙΟΒΒΘΠ, 4855 Θ᾽ γὸπ ἄθη 5 ϊπιρίεπ 
δ5 (ἐκ τῶν ἑλέων ὁριιεὐμενον) πΙομέ 
μὐἰθ ἄθιη ἀρυῖσθη ἀθουρίθι νογκοὶι- 
τη 50|16. 
ἐπιμίσγεσθϑαι νυνὶ Ποὺ ο. 104 

ὡς δ᾽ ἐπιμισγόμενοι, Αἰγύπτῳ ἐξὲ- 
μαϑον., μέγα μοι καὶ τόδε τεκχκιιή- 
ριον γίνεται. γε]. Ζ: 1185. 

159. 11. Ψαωμήτιχον ἄργρί. 
Ῥβϑιηίακ. 

ἐιὶ 



1718. 11. ΟΑΡ. 151--- 1683. 129 

"ἡ ’ " ; ᾿ ᾽ 
τὸν Αἰϑίοπα Σαβακών, ὃς οἱ τὸν πατέρα Νεχὼν ἀπέκτεινε, 

10 

10 

᾿ς φοῦτον φεύγοντα τότε ἐς Συρίην; ὡς ἀπηλλάχϑη ἐκ τῆς ὄψιος 

τοῦ ὀνείρου ὁ Αἰϑίοψ, κατήγαγον “Αἰγυπτίων οὗτοι, οἱ ἐκ νο- 

μοῦ Σαϊτεώ εἰσι. μετὰ δὲ βασιλεύοντα τὸ δεύτερον πρὸς τῶν 
ἕνδεκα βασιλέων καταλαμβάνει μιν διὰ τὴν κυνέην φεύγειν ἐς 
τὰ ἕλεα. ἐπιστώμενος ὧν, ὡς περιυβρισμένος εἴη πρὸς αὐτῶν, 
ἐπενόξε τίσασϑαι τοὺς διώξαντας. πέμψαντι δὲ οἵ ἐς Βουτοῦν 

πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς “ητοῦς, ἔνϑα δὴ Αἰγυπτίοισί ἐστι 

μαντήιον ἀψευδέστατον, ἦλϑε χϑησμός, ὡς τίσις ἥξει ἀπὸ ΞΟ 

λάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη 

μεγάλη ὑπεκέχυτο χαλκέους οἵ ἄνδρας ἥξειν ἐπικούρους, χρό- 
νου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος ἀναγκαίη κατέλαβε Ἴωνας τε καὶ 
Κᾶρας ἄνδρας κατὰ ληίην ἐκπλώσαντας ἀπενειχϑῆναι ἐς 4ἴγυ- 
πτον, ἐκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισϑέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν 
τις Αἰγυπτίων ἐς τὰ ἕλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχῳ, ὡς οὐκ 
ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισϑέντας., ὡς χάλκεοι ἄνδρες 
ἀπιγμένοι ἀπὸ ϑαλάσσης λεηλατέουσι τὸ πεδίον. ὁ δὲ μαϑῶν 

1, τὸν αὐθίοπα Σ' Οὐ] θοῦ Ζὰ 
φεύγοντα. φεύγειν παὺ ἱπι ῬΥΆΘΒ6Π5 
Ῥεγίθοϊθεἀδαίιηρ,. 
ΖΓ ϑδοῇα 5. Ζ. ὁ. 187. 
Νεκών. Νεκοπ (Νϑοῖδ0) νυᾶῦ 

εἷπ ΟΙΙοα ἀογ Κῦαηϊρδίατη!!θ σὸπ 
Θαῖβ. ΥΪΘ βίη ογιυναπάίξου, Κῦπὶρ 
ΒοΟΙΟΥ 5, πὶ Καπρὲ σερθη ἄδη 
βἰθρυθίομθπ, ΑΠΕΙΠΓΟΥ ἀ6Γ δ ΠΕΡ Ις 
Κοῦ, ϑαθακΚο,, σοί! θπ νὰν (5. Ζ. 
ο. 1817), νὑνογδαΐ 580. ἀδπ ΤΉΓΟΠ Ἧι 
ϑ 815 Ὀθβϑίϊθσ, 50 νγατά διοῦ Νβοπ 
γοπ ἄθπ Αθίμβίορθη θυβομίαρθη ; βϑΐῃ 
ἤαπρον σομη Ῥϑαπιηθίϊος γϑυζοίθ δἰ οἢ 
πδοὴ ϑυγίθηῃ. 

ὥ, τοῦτον εἰμί Αἰθίοπα ννὶο- 
ἄθγ δὰ. Μ]. ο. 124 ἀπά ὑξίθν. 

τότε 80 ἴᾶπρε ἀϊθ Αδίπίορθη ρου 
Δεργρίεπ Πουβομίθη (7ὅ0---700). 
ἐκ ννἱθ ὁ. 129 ἐκ τῆς δίκης. 
ὄψιος 5. 6. 189. 

4. γε. τὸ δεύτερον -- κα- 
ταλαμβάνει μιν --- φεύγειν -- 
πρὸς τῶν ἕνδεκα βασιλέων. 

ὅ, καταλαμβάνει ἈΠΡΟΙΒΟΠ ΙΒ; 
απίρη (12) ἰδ ἀναγκαΐη͵ ΒιπΖιιρο ρου. 
ὙΥΪΘ πίον ΤΥ 100 σφέας ,πατέλαβε 
ἐκλιπεῖν “τὴν χώρην ὑπὸ τῶν ὀφίων. 
θ6πὶ ὑπὸ Θμ βρυϊοδί δ ἢ ἘΠΒΘΓΘΥ δέθ! [8 
πρός. 

ΉΈΒΟΡ. 1) ὃ. 8. Ατή: 

6. ἐπιστάμενος. ἐπίστασϑαι 
Πεϊδδί ΠΙΘΥ νγ]6 ὀἔίου Ὀδὶ Ηδν. ἀδπ- 
Κοη. γὲεὶ. 13. ὅ. 

π. Βουτοῦν. ὃ. 4. 6. θ8ὃ, 

πο -: Ζ. ὁ. 9. 

9. μαντήιον 5. ὁ..8ὃ8 ἃ. 6: 155. 
ὡς τίσις ἥξει. αδῃ νῖδβ ΕΙΘΥ 

118. 5. Ζ. 6. 111 (ἐξηκει). 

11. ὑπεκέχυτο ρορίϊβοῃ. 

ν 

12, ἀναγκαίη κατέλαβε. κα- 
ταλαβεῖν ἴῃ οἸοίοπου Βοάδαΐξιπο ννῖθ 
οὔσῃ ὅ. 

18. Κᾶρας. ἮΝ: 416 ΚαγοΥ τυρὶ. 
1111. 

κατὰ ληΐην ἐκπλώσαντας. 
ὕεθεν κατά γὙ8]. 1 94 ἀποπλώειν 
κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν. 

14. ἐκβάντας -- ἀγγέλλει. 
θᾶπδοῖ δυνναγέθίθη ΙΓ ἀοπ [πῆπ. 
λεηλατέειν τὸ πεδίον; 5(αἰξ ἀδββθῃ 
πἰπιπιύ Ἠδγ. ἄθη ΒΟ] ΘΟ δ οι 5 Εἶν 
τί ὡς χαλκεοιν ἄνδρες, (οθϑη ὅπλι- 
σϑέντας γαλκῷ) ἷἵπ οἴποπὶ πϑαθπ. 
ϑαίζΖα δηδοο αἰ πῖβοῖι νυῖθθυ δῖ. 

τῶν τις δεν αἴθ ϑίθιαπρ 465 [π- 
ἀοδηϊίαπι8 5. Ζ, ὁ. 38. 

9 
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120 ἨΕΕΟΡΟΤΙ Ά 

ι ΄ ᾽ ΄ ͵ ον τὰν 
τὸ χρηστήριον ἐπιτελεόμενον φίλα τε τοῖσι Ιῶσι καὶ Καρσὶ ποι- 

“ Σ , ΄, -Ὁ 

ἕεται, καί σφεας μεγάλα ὑπισχνεόμενος πείϑει μετ᾽ ἑωυτοῦ 
γενέσϑαι᾽ ὡς δὲ ἔπεισε, οὕτω ἅμα τοῖσι [μετ᾿ ἑωυτοῦ] βουλο- 
μένοισι Αἰγυπτίοισι καὶ τοῖσι ἐπικούροισι καταιρέει τοὺς βασι-- 

108 λέας. Κρατήσας δὲ Αἰγύπτου πάσης ὁ Ψαμμήτιχος ἐποίησε τῷ 
Ἡφαίστῳ προπύλαια ἐν Μέμφι τὰ πρὸς νότον ἄνεμον τετραμ- 
μένα, αὐλήν τε τῷ "πι, ἐν τῇ τρέφεται ἐπεὰν φανῇ ὁ άπις, 
οἰκοδόμησε ἐναντίον τῶν προπυλαίων, πᾶσάν τε περίστυλον 
ἐοῦσαν καὶ τύπων πλέην᾽ ἀντὶ δὲ κιόνων ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ 
δυωδεκαπήχεες τῇ αὐλῃ. ὁ δὲ ᾿άπις κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσ- 

154 σών ἐστι Ἔπαφος. Τοῖσι δὲ Ἴωσι καὶ τοῖσι Καρσὶ τοῖσι συγκατ-- 

εργασαμένοισι αὐτῷ ὃ Ψαμμήτιχος δίδωσι χώρους ἐνοικῆσαι 

ἀντίους ἀλλήλων, τοῦ Νείλου τὸ μέσον ἔχοντος, τοῖσι οὐνό- 

ματα ἐτέϑη Στρατόπεδα. τούτους τε δή σφι τοὺς χώρους δίέ- 

δωσι, καὶ τάλλα τὰ ὑπέσχετο πάντα ἀπέδωκε. καὶ δὴ καὶ παῖ- 

δας παρέβαλε αὐτοῖσι 4ἰγυπτίους τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐκδι- 

δάσκεσϑαι, ἀπὸ δὲ τούτων ἐχμαϑόντων τὴν γλῶσσαν οἵ νῦν 

1. ἐπιτελεόμενον. Βεδομίε 445 
Ῥτδεβεπβ. ΠὲῚ Οτΐίθομα ἀδομίθ ὑπὸ 
τοῦ ϑεοῦ ἄδζΖα. 

φΐἴλα -- ποιέεται. φίλα ποιέ- 
εσϑαι υοὴ Υ 81 φίλα ποιέξεσϑαι 
βουλόμενος τῇσι πόλισι τυράννους 
ἐξεδίδου. 

8. μετ᾽ ἑωυτοῦ εΥδομεὶπί 815 νυῖ- 
ἀογβιππῖρ 5 ἀ6πὶ νου πευσοῃθπάθη 
νυϊθάουμοιί. βουλομένοισι 50. μετ᾽ 
ἑωυτοῦ γενεσϑαι. 

4, καταιρέει. Ῥραπιηρίίοι ἄθοτ- 
νυν απ 5βοῖπο ΝΠ ἄγβίθῃ ἴῃ θυ ΘΟΒΙ δοδί 
θεῖ Μοπιθπιρηΐϊβ (6710) ἀπά σθννυᾶππ 
ἀδιηῖ αἰ  Πρτα ἡογοῦν δε: γοπ πὰπ 
4 ὈΠῸῸ 5.415 Ἀ βάθη. 

1ὅ8. Ῥεαπιπιθίϊοῃ, ἄοῦ ατὶο- 
ομοπέγοαπα, 6070---Ο10. 

θ. προπύλαια 5. 4. 6.101. 
1: ἍἋπι5. 2. ο. 38. θὲ ΑΡ 5. νυν 

ἄθπι Εραρμ5. (5. ἀπίθη) σϑμοῖΠρί. 
ΘἰἝπδαον θοβομτοῖδί Ηθγ. ἀθπ Αρὶβ ΠῚ 
27; 28. 

9. τύπων. ὅ. 2. ο. 186. 
πκολοσσοί. Νί'αοι ἄδῃ ουδμαϊίθπθη 

Ἀδδίθη Ζὰ βομ ] Ιθθθθη ὙΥΔΥΘΠ 685 ὁ0- 
Ἰοββαὶς Οδείογθι!ἀον (γοη ἀπροίδ ἢΓ 
18΄ Ἠδη6), ἀϊθ γοὴπ ἀθγ δογάεγβοϊίθ 
σοβεῖοπ ἀεη ΟΡεῦθαα ἃπβίαίί ἀθγ 

Βδυ]δη (ἀντὲ κιόνων) σὰ εβἐϊέζαη 
βΒοῃΐθποπ, ἰῃ ὙΥ ΚΙ ΘΙ ΚΟΙΌ ΌΘΥ β᾽οῖς 
8δη ἀϊς Εγοπί ἀογ βεϊέζεπάοπ ϑ'ϑα!επ 
ΔηΪθπίθη., ἀΐθ νοῦ ἰἤποη νογάθοκέ 
υυυγάοη. 6 αὐλή ννᾶγ αἷἰδὸ κατά- 
στεγος. 

11. Ἔπαφος. ϑοῖπ ἀ65 Ζευβ παπᾶ 
ἄδγν ἴο (ἀδν ἄσυρί. 1515). 

154. 11. συγκατεργασ. Ρ ἴε 
Πῖου Δρβοϊαί Υ1Π 142, τὰ Αοο. 1 1602 
“Ἅρπαγος τῷ Κυρῳτὴν βασιληΐην 
συγκατεργασάμενος. 

13. τοῦ --- ἔχοντος. Ααῇ Βεϊάθη 
Βοϊίθη 465 ρϑὶ υβίβομ θη ΝΠ Ασπιθ5. (8. 
ἔο!α. 5. 4). 

14. Στρατόπεδα. Ῥπδιιπιθίο ἢ 
β(ἀὐζίε βοῖη Καὶ πὶ σέαπι δα ἀϊς ΕἸτοπιά- 
[ἴπρ6, ἄογεπ Ζ8}} οἵ βίεϊβ ψευμπιθηγίο. 
Τΐθθοβ ομᾶροτίς 50} {6 Αεσγυρίεπ 56- 
δοη ἄξδη Οβίθη βομαίξζεη. Εϊποπ 
ἃπάογοπ ὥννθοκ δαίζε ἀδ5 ὑγντγίβοιθ 
Ταρσοῦ, Τυρίων στρατόπεδον (9.113); 
απὶ ἀοη Ρίδμίεπιρεὶ Ζι ΝΙοιηρ ἶ5, 485 
ὙΠ γβομϑ Ποἢ δυοῖ ἴῃ ἠΐεβον Ζ εξ 
οπίβίδπα, 

10. παρέβαλε -- ἐκδιδάσπε- 
σϑαι. Τπῆπ. Ἔροχερθίϊοαβ ἰΟΟΚΟΥ ἂπ 
παρέβαλε (ἰπ ἄθπι 46γ Ζννδπρ δη- 
σοάοαξει ἰ50) ἀπρεοΐασέ, 5. Ζ. 6. 88. 
Βεδοϊία 445 Μεάϊαπι. 
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118. ΤΙ, ΟΑΡ, 108--156. 131 

ἑρμηνέες ἐν Αἰγύπτῳ γεγόνασι. οἵ δὲ Ἴωνές τε καὶ οἱ Κᾶρες 
τούτους τοὺς χώρους οἴκησαν χρόνον ἐπὶ πολλόν. εἰσὶ δὲ οὗτοι 
οἱ χῶροι πρὸς ϑαλάσσης ὀλίγον ἔνερϑε Βουβάστιος πόλιος ἐπὶ 
τῷ Πηλουσίῳ καλεομένῳ στόματι τοῦ Νείλου. τούτους μὲν δὴ 
χρόνῳ ὕστερον βοσιλεὺς ᾿μασις ἐξαναστήσας ἐνθεῦτεν κατοί-. 
κισε ἐς Μέμφιν, φυλακὴν ἑωυτοῦ ποιεύμενος πρὸς “Αἰγυπτίων. 
τούτων δὲ οἰκισϑέντων ἐν Αἰγύπτῳ οἵ Ἕλληνες οὕτω ἐπιμισγό-- 

ἱξνοι τούτοισι τὰ περὶ 41 ἴγυπτον γινόμενα ἀπὸ Ψαμμητίχου 
βασιλέος ἀρξάμενοι πάντα καὶ τὰ ὕστερον ἐπιστάμεϑα ἀτρεκέως. 
πρῶτοι γὰρ οὗτοι ἐν “ἰγύπτῳ ἀλλόγλωσσοι κατοικίσϑησαν. ἐξ 

ὧν δὲ ἐξανέστησαν χώρων, ἐν τούτοισι δὲ οἵ τε ὁλκοὶ τῶν νεῶν 
καὶ τὰ ἐρείπια τῶν οἰκημάτων τὸ μέχρι ἐμεῦ ἦσαν. Ψαμμή- 
τιχος μέν νυν οὕτω ἔσχε τὴν ἴγυπτον. 

Τοὺ δὲ ἡθηστηθίοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ ἐπεμνήσϑην 155 

ἤδη, καὶ δὴ λόγον περὶ αὐτοῦ ὡς ἀξίου ἐόντος ποιήσομαι" τὸ 

γὰρ χρηστήριον τοῦτο τὸ ἐν Αἰγύπτῳ ἐστὶ μὲν “ητοῦς ἱρόν, ἐν 

πόλι δὲ μεγάλῃ ἱδρυμένον κατὰ τὸ Σεβεννυτικὸν καλεόμενον 
» 3 

στόμα τοῦ Νείλου, ἀναπλώοντι ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω. οὔνομα δὲ 
τῇ πόλι ταύτῃ, ὕκου τὸ χρηστήριόν ἐστι. Βουτώ, ὡς καὶ πρό- 

Κι. ὅτ᾽ , ἘΚΔΊΤΑ , 
τερον οὐνομασταί μοι. ἵρον δέ 

1. ἑρμην ες. 816. ὈΠάδίθη εἰπε 
Ὀεδοπάργο Καί. 5. ο. 164. 

ῶ, τούτους, ἀϊἴδ6 νοΥΠῈΥ ραπᾶπη- 
ἔθη. 
χρόνον ἐπὶ πολλόν νυῖδ ο. 119. 

153. 
8. πρὸς θαλάσσης δὰ τπᾶγ6 ψϑὺ- 

55. 6]. 1 110 πρὸς τοῦ πόντου τοῦ 
Εὐξείνου ,,ἴη ἀοΓ ἈΤοΒίπηρ π80ἢ 
ἄἀεπι Ῥοπίι5 Εἰυχίπαβ Ζα“΄. ΑΘΗΠΠΙΟἢ 
ὁ. 121. Ἡδαβρον νυϊνα ἱπᾶος5 ἴπ αἴο- 
56 ϑίππθ πρός πιϊΐ Αοοὶι5. γϑὺ- 
Ῥυπάδη. 
Βουβάστιος. 85. 4. α. ὅ9. 
4. Πηλουσέίω. 85. 4. ο. 1ὔ, ννὸ 

ΠΙηλουσιακόν. 
ὅ. χρόνῳ ὕστερον. Απιαβῖβ το- 

δἰεγία 869 --δ26. 
θ. φυλακὴν ἑωυτοῦ ποιεύ- 

μενος. Αἰἴπαβῖθ, οὔννοὶ ἀστοῖς ἀϊα 
αἰξἀσυρίϊοηθ Ῥαγίοϊ θυβοῦθη., θ6- 
αὐηδερσία αἴθ {τοπά θη Ἰοπίβομοα παπᾶ 
Κασῖβομθη ΘΟΙΑ ΠΟΥ ΘΌΘΠ50 υυῖθ Ρβδατη- 
τπϑίϊον πᾶ ἀἷθ Εἰ ἀγδίθπ ἂὰ5 ἄθεβθπ 
(Ιςβομθοιίθ. Ἐπ γουβούζίθ 5ἷθ πδο ἢ 
ΜΘιαρἢἷβ ἀπα πιδομέθ 516 Ζὰ βϑῖποῦ 
1μεἰ νυ 808 υυϊάθυ αἴθ ἀθσυρίου (φυ- 

ἐστι ἐν τῇ Βουτοῖ ταύτῃ ᾽4πόλ- 

λακὴν ἑωυτοῦ ποιεύμενος πρὸς 4}- 
γυπτίων). 

γεῦῦ. φυλακὴν ἕ. -- πρὸς 4ἐ- 
γυπτίων. πρὸς Αἰγυπτέων ἷπ ἀ6Υ 
Ααξέαθδαπρ ψϑυβομίθάθη σνὸπ πρὸς 
Αἰγυπτίους. ψεΥδίεοῖομα 445 Ἰδίοὶ πὶ- 
506 ταΐξα5 Ὁ [Ὀ]᾽είβον. οοπηοῖογέ 
πρὸ Αϊ. ΠΡ 

ἵ. οἵ Ἕλληνες. ΥΪο ἀον Θτίθομθ 
βαρύ ἡμεῖς οἵ Ελλῆνες, 50 ὑγῖςς 
ἃῦοἢ, ἀθν Αὐτοὶ Ζὰ ἀθτ ἀρροβιξϊοπ 
ἀ65 Θα ] Θοἴβ, ννθ πὴ ἀἀ5561θ6 8]5 Ρσο- 
ΠΟΘ ΠᾺΡ ἱπὶ ϑύρθαμι απ αἰ έθπ 
ἰδ (οἵ Ἕλληνες --- ἐπιστάμεϑα). 

12. τὸ μέχρι ἐμεῦ. ΜΙὲεΡε- 
δ πηηΐθγ Βραραυίαπο ἀθ5 Ατέϊκοῖβ. 
Ἀν ΟΣ ΘῈ 
15. 14. πολλα οἵι. ει. ο. 88. 

ππὰ ο. 1683 
106. “ητοῦς:;: ὅθετγ 5ἷε 5. Ζ. ο. ὅ9. 
11. Ὁ16 βϑθθπην (ἰδοῦ ΝΙ Πα πάαπρ 

ΔΈΟΝ ουνυᾷῃπί ο. 17. 
18. ἀναπλώοντι 56. τινὶ. 5.2.6.7 

(ἄνω ἰόντι). 
ΤΌ πρότερον 5. ο. ὅ9. 608. 88. 158. 
20. ἄπόλλωνος ἀ65 ἀρσυρίϊδομοπ 

Ηοτ: 5. Ζ. 6. 144, 

ΟΝ 
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λῶνος καὶ ᾿Δρτέμιδος. καὶ ὃ γε νηὸς τῆς “ητοῦς, ἐν τῷ δὴ τὸ 
χρηστήριον ἔνι, αὐτός τε τυγχάνει ἐὼν μέγας καὶ τὰ προπύλαια 
ἔχει ἐς ὕψος δέκα ὀργυιέων. τὸ δέ μοι τῶν φανερῶν ἦν ϑῶμα 
μέγιστον παρεχόμενον φράσω. ἔστι ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ “4η- 
τοῦς νηὸς ἐξ ἑνὸς λίϑου πεποιημένος ἔς τε ὕψος καὶ ἐς μῆκος, 

καὶ τοῖχος ἕκαστος τούτοισι ἴσος. τεσσεράκοντα πήχεων τούτων 
ἕκαστον ἐστί. τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς ἄλλος ἐπικέεται 

160 λίϑος ἔχων τὴν παρωροφίδα τετράπηχυν. Οὕτω μέν νυν ὃ νηὸς 
τῶν φανερῶν μοι τῶν περὶ τοῦτο τὸ ἱρόν ἐστι ϑωμαστότατον, 
τῶν δὲ δευτέρων νῆσος ἡ Χέμμις καλεομένη. ἔστι μὲν ἐν λίμνῃ 
βαϑέῃ καὶ πλατέῃ κειμένη παρὸ τὸ ἐν Βουτοῖ ἱρόν, λέγεται ὃὲ 

ὑπ᾿ Αἰγυπτίων εἶναι αὕτη ἡ νῆσος πλωτή. αὐτὸς μὲν ἔγωγε 

οὔτε πλώουσαν οὔτε κινηϑεῖσαν εἶδον. τέϑηπα δὲ ἀκούων, εἰ 

νῆσος ἀληϑέως ἐστὶ πλωτή. ἐν δὴ ὦν ταύτῃ νηός τε ᾽᾿Δπόλλω- 

1. ἀρτέμιδος ἀδν ἄργρίϊϑομοδη ἰδοίαγα ἐσυρίϊοππθ οοπιργθπᾷ ἰὰ ρᾶτ- 
Βυθαβῦ (Ῥδομί); 5. Ζ. ο. ὅ9 ἀπά 
οἱ 157. 

2, προπύλαια 5. Ζι σ Π0ἹΣ 
31} ὀργυιέων ὰ 6 Ε55. γΕΙ. ο. 

1419 ἑξαπέδου μὲν τῆς ὀργυιῆς με- 
τρεομένης. 

τό τοϊαίϊν Ζὰ ἴλββθπ ἀπά τοϊί φα- 
νερῶν Ζἃ νοΥὈϊπάεπ. 

τὰ φανερά ἱπὶ ΘΟ δρεπβαίζ Ζῃ ἄθῃ 
Ἀδυμηθη, ἀ16 πὰὺγ ἄδη Ῥγιθβδίθγπ Ζὰ- 
ΠΡΟΣ 51π4. 
ἣν -- το τ τ νΥΪ6 ΟΠ 

παρείχετο νϑυβομίθάθῃ 9 
6. τούτοισι ἴ. 6. ὕψεϊ καὶ μή- 

κεὶ,. Ὅϊ16 4 ΥΥ ἅπάε (τοῖχοι) 5ἰπα 416 
σοῖο ἂπ Ἠδηδ ἀπα Βτγεϊίε (τούτοι- 
σι), 80 ἀ855 ἀδ6᾽ 5 δἰ πδπὶ ϑίθιῃ 
Ὀεδίθῃεπαρ Ἴθι ροὶ ἀϊθ ΕΌΤη οἰ π 68 
Υγὕτγο!5 ἢ δέ. 
τούτων ἕκαστον. » Εΐπθ 1646 

γῸΠ ἀἴοβθη Ῥππθηβίοπ θη (τούτων 
Ἰ, 6. ὕψεος καὶ μήχεος). 

7. τὸ δὲ καταστέγασμα. Ὅϊδ 
ῬοΚκ6 465 Τοπιρ 615 θοδίθῃύ 815 δἴπϑιῃ 
δ πάργθη ϑίοϊη. 

τὸ δὲ καταστέγ. --- ἐπικέε- 
ται. τὸ καταστέγασμα δ Βα] εοῦ, 
ΔΌΘΥ τὰν ἄδλ5 Ῥτγδάϊοαί ἐστὶν ἄλλος 
λέϑος ἐπικείμενος ἔνθ φοβοίχί: 
ἄλλος λέϑος ἐπικέεται. 

8. ἔχων τὴν παρωροφέίέδα 
τετραπ. παρωροφίς εγὐκΙᾶτ ῬΟΠΙΧ 
ταί τὸ μεταξὺ τοῦ ὀρύφου καὶ τοῦ 
στέγους: ἀδπδοὴ μθύγοππθ: ἰὰἃ ΟΟΥ- 
πῖοδ 6 (Καγηῖθ55), 4αἱ ἀδη5 [ΔΤ ἢ] - 

(10 ραοόβθ. ἂὰ ἄδθβθβαβ ἀὰ ίογε ἀδ 
1 ΔΛ Ιίγανο., ναὶ φαδίγα οοηἀέρθ5 ἀ8 
πααέθυΓ οὐ ποη Ρδ5 46 5381}}16. 

156. 9. τῶν φανερῶν 58. οὔδῃ 
Ζ. ὃ. 

ὁ νηὸς -- ϑωμαστοτατόν -- 
ἐστι. Βεδομῃίθ ἀὰ5 Θιδπιιβ 465 Ρυᾶ- 
αϊοδίδ. 

10. τῶν δὲ δευτέρων, τἀπῖἴδη 
ἄεδιη Ζαηϑοιοῦ 16 πθπὶ απ ρ6ὶ ΜΙ υκ- 
νυ γάϊσθη. 

ἐν λίμνῃ βαϑέῃη 
Ποῖδδύ Ββαίθ Βα γ] 05. 

159. πλωτῆ. Ἰλά556 108 Ὀεγϊομίοί 
Ηδοδίαουβ ἔγ. 284 ἐν Βούτοις περὶ τὸ 
ἱρὸν τῆς “Δητοῦς ἔστι νῆσος Χέμμις 
οὔνομα ἱρὴ τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἔστι δὲ 
ἡ νῆσος μεταρσίη καὶ περιπλέει καὶ 
κινέεται ἐπὶ τοῦ. ὕδατος. 6]. ἀϊδ 
ΔΒ ]οἢ 6 οἴη θΑΥ πϊύ ἀἰθθοὺ Ζυβδπι- 
τηϑηῃδησοηάθ ϑδρα νοὸπ 46Γ βοιννμ - 
πιθπάθη [π56] 6] 5, αἴθ ουδύ ἀἄδηπ δἢ 
οἴπθη ἔδδίθῃ Ῥὶαίχζ ροΐθδβϑὶ  ννασάθ, 
ἃἰ5 [αΐοπα ἰἰἰουθοῦ ἤἴοῃ ἀπά ἤθη 
Ἄρο]]ο ροῦν. ΥΕΊ. ἀδιπῖξ απίοη 14. 

13. τέϑηπα-- ἀκούων 5. Ἐϊπ- 
Ιοϊέαησ 5.6 (ον ἀθγ Καὶοκ δτγο- 
ἀοί5). 

εἰ ποῖ ϑαυμάξω ἰδ ἀτβρυ πο] οι 
815 ΕἾ σΘρΑΥΚΘΙ Ζὰ ἔλδβθπ ἀξ ΠΪΓΟΥ 
51). 611 168 ϑωμάξω εἴ μοι ἀπε- 
στᾶσι. 

14. ἀπόλλωνος ἀ65 Ηοτ; 5. 6. 
144. 

1)ὸγ Βαυΐζοββθα 

10 
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16 

20 

178: 11. ΟΑΡ, 112.--::18, 129 

, 2, Ἁ Ὑ ,ὔ ΡῚ ’ ᾽ “ ᾽ 

νος μέγας ἔνι καὶ βωμοὶ τριφάσιοι ἐνιδρύαται. ἐμπεφύκασι ὃ 
ἐν αὐτῇ φοίνικές τε συχνοὶ καὶ ἄλλα δένδρεα καὶ καρποφόρα 

᾽ ΄ ὶ , ΄ 

καὶ ἄφορα πολλά. λόγον δὲ τόνδε ἐπιλέγοντες οἱ Δἰγυπτιοί 
3 τὸ ΄ 

φασι εἶναι αὐτὴν πλωτήν, ὡς ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ οὐκ ἐούσῃ 
5 πρότερον πλωτῇ Λητὼ ἐοῦσα τῶν ὀχτὼ ϑεῶν τῶν πρώτων γε- 
νομένων, οἰκέουσα δὲ ἐν Βουτοῖ πόλι. ἵνα δή οἱ τὸ χρηστήριον 

ἢ Ἱ ἠ5 ᾽ , ν 7) ΄ , 
τοῦτό ἐστι. ᾿Ζπολλωνα παρὰ Ἴσιος παρακαταϑήκην δεξαμένη 

διέσωσε καταχρύψασα ἐν τῇ νῦν πλωτῇ λεγομένῃ νήσῳ, ὅτε δὴ 
τὸ πᾶν διξήμενος ὁ Τυφὼν ἐπῆλϑε, ἐθέλων ἐξευρεῖν τοῦ Ὀσί- 

10 ριος τὸν παῖδα. ᾿άπόλλωνα δὲ καὶ ἴάρτεμιν Διονύσου καὶ Ἴσιος 
λέγουσι εἶναι παῖδας, “ητοῦν δὲ τροφὸν αὐτοῖσι καὶ σώτειραν 
γενέσϑαι. Αἰγυπτιστὶ δὲ ᾿άπόλλων μὲν Ὥρος, Ζ4ημήτηρ δὲ 
Ἶσις. [άρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐκ τούτου δὲ τοῦ λόγου καὶ οὐδε- 

δν » ΄ ς 2 , “, Ἁ »] Χ “ ξ- 

νοὸς αλλου 4ίσχυλος ὁ Εὐφορίωνος ἡρπαδσὲε τὸ ἐγὼ φρασῶ, μου- 

γος δὴ ποιητέων τῶν προγενομένων᾽ ἐποίησε γὰρ ΄άρτεμιν 
εἶναι ϑυγατέρα Ζήμητρος. τὴν δὲ νῆσον διὰ τοῦτο γενέσθαι 
πλωτήν. ταῦτα μὲν οὕτω λέγουσι. Ψαμμήτιχος δὲ ἐβασίλευσε 101 
Αἰγύπτου τέσσερα καὶ πεντήκοντα ἔτεα, τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα 

᾿ τριήκοντα ᾿ἄξωτον τῆς Συρίης 
ἐπολιόρκεξ, ἐς ὃ ἐξεῖλε᾽ αὕτη δὲ ἡ [άξωτος ἁπασέων πολίων ἐπὶ 
πλεῖστον χρόνον πολιορκεομένη ἀντέσχε τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. 

Ψαμμητίχου δὲ Ν εκὼς παῖς ἐγένετο καὶ ἐβασίλευσε 4ἰ- 158 

μεγάλην πόλιν προσκατήμενος 

γύπτου, ὃς τῇ διώρυχι ἐπεχείρησε πρῶτος τῇ ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν 

ὃ. ἐπιλέγοντες. Βεδομία ἐπί. 
ὃ. τῶν πρώτων γενομένων. 

ὕεθεν ἀϊθο 8 Αδιίεγογάπαπροι ἀΕΥ 
Αδρυρίογ 5. Ζ. ο. 145. 

9. Τυφών. ἴδρθεν ἄεπ ἄδθπι Οϑὶ- 
τὶβ Ἐπ ἄδθβεπ ϑόμπη Ηον (ἈΑρο!]ο) 
εϊ Πα ΠΙμ θη ΤΎΡΠοη 5. Ζ. ὁ. 63 ἃ. ὁ. 
114, 

14. μοῦνος--τῶν προγενομέἕ- 
νῶν. ὙΥΪα θεοὶ μοῦνος τῶν ἄλλων, 
ἀγοκε ἢΐου ἀθγῦ ὅδη. οἷπθ Αδθννεὶ- 
οδαηρ, εἴποι Οοραπδδίζ ἃτ85: 8 ΠΠοἷῃ 
ἢ Οἰπεροηβαίζ ρορθη αἷθ {γἄθμουη 
ῬΙομίοτ. “ 

. 1, ἐποίησε ἴῃ οἴποὺ γϑυϊοσεπ ρσα- 
δαπθοπθη ΤΎαρδάϊα. 

10. γενέσϑαι πλωτήν 56. λέ- 
γουσι οἵ Αἰγύπτιοι. 

157. 18. τέσσερα καὶ πεντήκ. 
5. 0. 169, 

19. Ἄξωτον. Ῥεαπιπιθίϊοι (671--- 

ΟΙ17 ν. Οἢγ.) νϑυνυϑῖ ες 39 δῆτα πϊύ 
βϑίπθη Ηβδούθπη ἴπὶ βυσίβομθη [8πᾶ6, 
οὗπο τπθ ἢν Αἰ5 416 ϑίδαίς ζᾶ, ἀ5- 
Καίοπ ἀπά ἀβᾶοα (ξωτος) Ἔγόθεγῃ 
Ζὰ Κῦππεη. 16 ἰοἰζίθοσε ννυασάς ἀὰ- 
τηᾶ]β σἄπιοῃ Ζουθίγί, ἀδῃου [6τὸ- 
τηΐὰ5 (95, 20), παν ,,416 [96 6γΌ  ῖθ56ὶ 
σψοπ ἀβαοα“ Κεππί. 
προσκατήμενος νδῖ. Νὶ 104 

᾿μαϑουσίους οὐ βουλομένους οἵ πεί- 
ϑεσϑαι ἐπολιόρκεε προσκατήμενος. 

20. ἐπὶ πλεῖστον χρόνον, ν8]. 
χρόνον ἐπὶ πολλὸν ο. 138. 
18. Νϑοπδο 616---Θ00. 
28. πρῶτος. Νδοῖ Ατὶβίοίοἰθβ, 

δίσαρο, ΡΙϊπῖαβ ἀάσοσοη Ὀοθϑηπ 
βΒοῆοηῃ Ἀᾶπιβο5 ΠΠ ϑ'θβοβίγιβ (5. Ζ. 6. 
109. ἀπά ἄθεον βοῖηθ Οδπαὶδαίθηῃ ο.Ψ 
108) ἀΐοβθη Οδπαὶ (πὶ 1400 γ. ΟἸὨγ.]. 
Νϑιεγο {Ππἰουβα ομππσθη πᾶθθη οτ- 
σοθθπ, ἄδεβ ἄἀθυβθὶῦθ ἴπ δβυ οΠ 6 
Εϊοδίαπο ρου μα] Βαθδβίϊβ 166; 



194 ἨΕΕΒΟΘΟΤΙ 

ϑαάλασσαν φερούσῃ, τὴν “1ἀφεῖος ὁ Πέρσης δεύτερα διώρυξε, 
τῆς μῆκος μέν ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, εὔρος δὲ ὠρύχϑη 

ὥστε τριήρεας δύο πλώειν ὁμοῦ ἐλαστρεομένας. ἥκται δὲ ἀπὸ 

τοῦ Νείλου τὸ ὕδωρ ὃς αὐτήν, ἤκταυ δὲ χατύπερϑε ὀλίγον Βου- 
βάστιος πόλιος παρὰ Πάτουμον τὴν ᾿Δραβίην πόλιν᾽ ἐσέχει δὲ 

ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν. ὀρώρυκται δὲ πρῶτον μὲν τοῦ πε- 
δίου τοῦ -«Ἵἰγυπτίου τὰ πρὸς ̓ Δραβίην ἔχοντα, ἐχξτοι δὲ κατύ- 
περϑε τοῦ πεδίου τὸ κατὰ Μέμφιν τεῖνον οὔρος, ἐν τῷ αἱ λιϑο- 

τομίαι ἔνεισι. τοῦ ὦν δὴ οὔρεος τούτου παρὰ τὴν ὑπωρέην ἧ- 
αταιν ἡ διῶρυξ ἀπ᾽ ἑσπέρης μακρὴ πρὸς τὴν ἠῶ, καὶ ἔπειτεν τεί- 
νει, ἐς διασφάγας, φέρουσα ἀπὸ τοῦ οὔρεος πρὸς μεσαμβρίην τε 
καὶ νότον ἄνεμον ἐς τὸν κόλπον τὸν ᾿Αράβιον. τῇ δὲ ἐλάχιστόν 

ΕΥ δίθπρ ᾿η665 πίομί Ὀ15 Ζατι τοΐίθῃ 
Μθθσθ, νγὸῸ] θυ ὈΪ5 1η ἀϊ6 Νᾶθε (60 
Βι{ογβθθπ. ΥΥ61 Ηδιηβθ5 ἴὰπά, 4855 
485 Μδογ πόθου σίθθ 415 ἀδβ [“8πᾷ 
ἘΠῚ 150 θεῖ ἀθὺ δ ϑγοϊπίσαπρ 6 
ΝΙ- υπὰ Μίδου ρθνυββϑϑυ οἷπα [76 θογ- 
ΒΟ ννθιπιη απο Αθουρίθπϑ Ζὰ θοἔαγοι- 
θη ὙΥΔΥ, 850 [1655 ΘΓ ἄδη (ὑΔΠ8] πη- 
νο]]οπάοί, Νϑοθδο πᾶῆπὶ ἄθη ΡῬΙδπ 
465 Βδπι5685 νυ θά 6γ δαῇ, 8|16ἷπ Διο ἢ 
ΕΓ δὰ 56ὶπ δογβάθθη ᾿νυϊδᾶθν δα, 
πϑομάθιι 190000 Μδηβομοπ ἴδοι ἀδν 
ΑΥθοὶῦ ἴῃ ἀοΥ ΟἸα σε ἴῃγ Το θ6π 
δαΐσοσοῦθη Παίίθη, ἀπα ουϑί θᾶ Υ Θ 5 
ψο]] θη οθέ (δεύτερα διώρυξε) ἄδθπ 
Ἰοέζίθη 1611} ἀθ5. δπαὶβ νοῦ ἀδθπ Β10- 
ἰοΥβθο᾽ ἢ 15 Ζιιῃ γοίθπ Νίθουθ. 

1. Βεδομίβ ἀδ5 Αάνεσν. δεύτερα 
Θπίβργθομοπα ἄθιῃ Δά]. πρῶτος. 

ῶ, πλόος ἡ μέρ αἵ τέσσερες. 
θη Νοιμϊπαίϊν ἡμέ ἔραι τέσσερες. 
Θγκιᾶτε Εἰ ο. 108 ἐδέδοτο ἐπ᾽ 
ἡμέρῃ ἑχάστῃ ὀπτοῦ͵ σίτου στα- 
Ἁωὸς πέντε μνέαι ἑκάστῳ. ὙΝΙο 
νίθις Βἰδάϊθη αἰ οἷπ Τασοίδηγί 
διθηρϑη 5. Ζ. ο. ὅ. 

8. ὥστε τρ. ὃ. πλέειν ὁμοῦ 
106 Οδπᾶ] ννυυτάθ 50 σοῦ Νϑοῆδο 
ΘΥνγθἰ ογί. 
ἥκται δὲ -- ὀς αὐτήν, ἦκται 

δέ. ογρίθισθοπ 5 ἄθη ϑίγθθθπῃ 
πδοὴ θϑα ΠΟ Κοὶῦ Πουνουσοραηρθπθ 
ὙνΙΘἀθυ ἢ] απσοπ. ἤᾶροη Ὀ6Ὶ Ηδυ. 
πῖομ5 ΑὐΕΆ}Π1ρ65. Οἰδπδῖθυύοβ ΠΌΘΥ 
ἀἴθ58 ϑα ζνθγθίπαπη δ 5. 4. ΠΠ1 Καμ- 
βύσης α ἴ τξἕ Ἄμασιν ϑυγατέρα, 
αἴτεε δὲ ἐκ συμβουλίης ἀνδρὸς 41- 
γυπτίον. ΑΘΕπΙϊοῖ ΠῚ 102. 104. 117. 

4, κατύπερϑε 5ὕσ!τον νὸπ Βα- 
Ὀαϑύϊ5. 

ΤΠ606γ Βαραδϑίϊβ 5. Ζ. 6. 89. 
δ. Πάτουμος. )85 ὈΙθΠδοδο ΠἸ 

Μο5. 1,11) ΡῬΊ οπι, 485 416 [5γ86- 
Ἰἰΐδη πῖξ ϑάπδπ Βα]έθπ. ΕΒ Ιὰσ ἃ 
Εϊησᾶησ ἋΟΥ ΔΙδθίβοῆεπ ΥΥ βίο: 
νυ ΠΥ θ᾽ ΠΠ1ο ἢ ἰδ 65 485 μϑατῖσο 
ον Αβρὰυ - Καβοποῖά, οὶ ἀδπὶ πηᾶπ 
προαθγάϊηρο ΘΡΌΓΘη Ἴ6πεϑ5 Οδπα]β δαξ- 
δοίαπαάδη ᾿ϑύ. 

ἐσέχει, ΘΌ6πθ8ο 1 198. ΥΕΙ. ο. 11. 
158. 158. 

6. πρῶτον μέν. 
οἰηΐδοι ἔχεται δέ. 

6 σεοσεπβαύζ 

ΤΟΝ πρὸς ᾿Δραβίην ἔχοντα: 
485 ᾿πίγαηβιύνα ἔχειν δι οἢ ο. 17. 

ἔχεται ο. σαπϑῦ. νυἷθ ο, 148 ἃ. Εἰ, 
γεν. ἔχεται -- τοῦ πεδίου ..Ἀπ 
αἴ Εθοπο βυσβϑί. 

κατύπερϑ'ε ἃ. ἱ. 5“ ἀδδΈ 16. 

5. τὸ κατὰ Πέμφιν τεῖνον 
οὐρος. γε], ο. ὩΣ 
τεῖνον --- ἔχον. 

10. μακρή ἰᾶπρ Πἷπ, ἵπ νυϑίθευ 
Ηβίγθοκαπρ (5. 6. 149), ἃ. ἢ. νοῦ 
Υγδϑίθπ δ ΟΝ Οπβίεπ, δΐβ δ ἴῃ ἀϊο 
ΒΙ((Θτβθθπ τηϊϊπαοϑί. 

τείνει ἱπίγαπδιεἷϊν ννῖθ ἔχξι: 5. 
οὔθδπ Ζ. 8. 

11. διασφαάγας -Ξ αὖ διεστῶσαι 
πέτραι, 9. 6]5βρ!ίθης,. 
πρὸς μεσ. τ. καὶ νότ. Ἀρδη- 

[06 ρ]θοπαβίϊβοιθ νεγθιπάπηρθη 5. 
Ζ: 1201. 
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[18..11, ΟΑΡ, 158---1δ9, 190 

ἐστι καὶ συντομώτατον ἐχ τῆς βορηίης ϑαλάσσης ὑπερβῆναι ἐς 

τὴν νοτίην καὶ Ἐρυϑρὴν τὴν αὐτὴν ταύτην καλεομένην; ἀπὸ 

τοῦ Κασίου οὔρεος τοῦ οὐρίζοντος Αἰγυπτόν τε καὶ Συρίην, 
3 

ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι ἀπαρτὶ χίλιοι ἐς τὸν ᾿άράβιον κόλπον. 

τοῦτο μὲν τὸ συντομώτατον ᾿ ἡ δὲ διῶρυξ πολλῷ μακροτέρη, 

ὅσῳ σκολιωτέρη ἐστί. τὴν ἐπὶ Νεκῶ βασιλέος ὀρύσσοντες 4.- 

γυπτίων ἀπώλοντο δυώδεκα μυριάδες. Νεκὼς μέν νυν μεταξὺ 

ὀρύσσων ἐπαύσατο μαντηίου ἐμποδίου γενομένου τοιοῦδε, τῷ 

βαρβάρῳ αὐτὸν προεργάξεσϑαι. βαρβάρους δὲ πάντας οἱ 4{- 
10 γύπτιοι καλέουσι τοὺς μὴ σφίσι ὁμογλώσσους. Παυσάμενος δὲ 

τῆς διώρυχος ὁ Νεκὼς ἐτράπετο πρὸς στρατηίας, καὶ τριήρξες 
αἷ μὲν ἐπὶ τῇ βορηίῃ ϑαλάσσῃ ἐποιήϑησαν, αἱ δ᾽ ἐν τῷ ᾿2ρα- 
βίῳ κόλπῳ ἐπὶ τῇ Ἐρυϑρῃῇ ϑαλάσσῃ, τῶν ἔτι οἷ ὁλκοὶ ἐπίδηλοι. 
καὶ ταύτῃσί τε ἐχρᾶτο ἐν τῷ δέοντι, καὶ Συρίοισι πεζῇ ὁ Νεκὼς 

Ἴς συντομώτατον ,ρ,(6γ Κίϊγοδίο 
Ἴγ8 5. γε!. 1 18ὅ τῇ αἵ τε ἐσβολαὶ 
ἦσαν καὶ τὰ σύντομα τῆς ἐκ ήδων 
ὁδοῦ. 

βορηέίης ϑαλ. (το }Πἅπά. ΜΙ6ρυ) 
ἧπι Οδσδπβ. ΖΓ νοτίη οὐ. ᾿Ερυϑιρὴ 
ὅαλασσα (ἰπάϊδοι, Οοδδη). δ. ο. 10. 
102. 
ὑπερβῆναι ἕὰρε αἷς Βοζίθππο 

Ζὰ ἐλαχιστὸν ἐστι καὶ συντομώτα- 
τῶν δῖηζΖια. 

2, τὴν αὐτὴν ταύτην. ὃ αὖ- 
τὸς οὗτος νγῖγα ΟΥ̓ΘΥ πδοὴ καί ῃῖπΖα- 
δοβοίζί, ἀπὶ 416 ΤἀΘη {80 ποοῖ ΤΠ Θ ΠΥ 
που ου Ζα 66 Π. 

8. Κασίου 5. Ζ. 6. 0. 
4. χέλιοι. 16 Απρᾶθθ ϑβὐμπηχῦ 

τηϊῦ ἀθν ΤΥ 41] νοῦ Ἦδρθγ. σϑοθῦθηθῃ, 
νὸπ ῬΙ]ϊπῖπ5 πα ϑέγαθο δοσιδ εἰσίοι 
ἀθεγοὶπ, ἱπάθπι ἀπὸ τοῦ Κασίου οὖὔ- 
θξος εἷος ἄθη Αὐδραπρδραηκί Ἃ6Υ 
ἸΜϑββϑιιη σι, Βοπάθγη αἴθ ϑ6θ 16 θ6Ζθῖοι- 
πϑί, νοῦ ἄδθγθη Οἰθροπα ποὺ (ἀπό) 
ΗΝ ὕδρευδαπρδυνοῦ 85 (ἐκ) ἄθιῃ 
ΜΙ. 6] πιθοῦ ἰπ 485 τοίθ Μθου θθυθοὶ- 
ῃϑύ νυιγα, ὃ 

6. ἐπί ἱπ ἰδπηρογαϊθν Βοάθαξαπρ. 
5. 2. ὁ. 4. 
ὀρύσσοντες {τοὶ 

δυώδεκα μυριάδες. 
΄. ἀπώλοντο ἀυτοὴ αἷς 

ὨϊΐΖϑ. 
μ ἑταξύ ΦΘΙΠΡΟΥΑΙ, Θπρ᾽ πὶ ἀ6πὶ 

Ῥανιϊοῖὶρ ὀρύσσων νογθαπάθη: ,«ταϊέ- 
θη νυδθγθια (65 ΘαυαροηβΟ, Νὴ 
ϑύγαθο νυασάθ ἀἃ5 Υ ουκΚ ἀστοῃ ἀδπ 

θεζοῦθη δῖ 

ΕαἰΙαί- 

{νι σοι σοη Τοα ἀ65 Κὶὔπὶρ5 ἀπίοτ- 
Ὀγοοπθη. [π᾿ βρβίθγου Ζοὶς μα (6 Γ 
τοιηΐβομα Καἰβου ΤΎΔ]8π ἄθπ δπαὶ 
Βογρθϑίθ!!ῦ, ἀθι νοῦ ἀαὰ Ὁ ππροῖδῃγ 
500 [4Πγ Ιδπρ Βοίδηγθη δῦ. Ααοἢ ΖΓ 
Ζοῖῖ ἀοΥ Αὐδθθυπθυβομαῖθ παὺ 46 Γ 
ΟΠ Οπιᾶν (απὶ 640) [γν 416 γο- 
ῬΘϑθουαπρ 4655 ρθη ϑοσρο σοίγασθῃ, 
80 ἀδ585 πηᾶπ ἴῃπ ποοῖ πϑδοὴ 707 θ6- 
παίζία. οι άδπι δύ οὺ Δ| πη 8 ΠΙ1ΟἷΝ ᾿πὶ 
1,ααΐο ἀοὺ Ζεῖϊΐ νουβομ οι, ἀοοῖ 
β'ηα ϑρυγσθ σοὺ ἴδ πὶ ΑΥΝ Πδαίο 
δ᾽ σμίθαγ. [ἢ Δ] ]θυπθιθδίον Ζοιῦ ἢαΐ 
ἀθγ Ὑιοοκδηῖσ νοῦ ἀδσυρίοη ϑ'δϊα- 
Ῥαβοῖδ ἀθπ Ῥίδη ἄεγ ὙΥΙΘαθυμουβίθὶ - 
Ιὰπρ 465 ϑιιθΖοδπα}5 δι ἔσθη πη 6 πὶ 
ππΠ4 οἰποὺ ἔγαηῦβιϑοθι ΘΟ 65 5ομ αἴξ 
4ἀὰ5 γεγκ ἀθογίγαρθπ, ννϑίοῆθϑ 1θύζ 
βϑῖπου νο ] οπάππο ἼΆΠ6 ἰδέ, 

159. 11. Αὐῇ Νεοόμδο᾽β ϑυδηϊδβ- 
5 η 0 ἕὰ πα δυο 416 μΐθν ἀρουσαηρθπθ, 
ΙΝ 42 ουζΖϑμ!ίο {Πππβοῃ ! απο ΤῸ γ  ῃ5 
ἀατοἢ ΡΒΟπΙΖίβοϊιο Θ ΘΓ Υ βίας. 

12. ἐπί ο. ἀαί. Βοζθιομπεῦ ἄθπ 
ὥννϑοῖο, αἴθ Αι δ τ, Ἰτθιμθ 5. 'π 
βθρ (θα γΙο πα θ οὐ δυβίγα!θ πιᾶγα παϊῦ- 
ἰοπάδος. 

14. ἐν τῷ δέοντι ορροτίιιπο ἴδπι - 
ΡΟΥΘ, πἰοδι γἷθὶ νουβοπιθάθη σὸπ ἐς 
τὸ δέον 1 52. 

Συρίοισι. )ὲ5 ῬΊαγδο Νϑοῆδο 
Ζαρ δοδθὴ Ῥῃδηϊζίθη ἀπᾷ ϑαπιγίθη 
ἰδ δ οἢ ἵπὶ συνοϊίθη Βιιοῖι ἀθν Οἴγο - 
ὨΪΚα ο.. 35.230 ΤῸ ἃ, ὃ. 80, 5 1 6ΓΞ 
τυᾶπηῦ. Βεῖάθ Τῳἅπαου οἰαπάδη ἀπίογ 
ἄρον Ἠδυβομαῖῃ ἀθὺ Αϑϑυσῖθῦ, ἄθσοπ 

159 
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᾿ Υ̓ 

συμβαλὼν ἐν Μαγδώλῳ ἐνίκησε, μετὰ δὲ τὴν μάχην Κάδυτιν 
΄ - , 35. ὦ Υ 2 2 »"νφὰ 2 -» Ἵ 

πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν μεγάλην εἷλε. ἐν τῇ δὲ ἐσϑήτι ἔτυχε 
» . 9 Γ 

ταῦτα κατεργασάμενος. ἀνέϑηκε τῷ ᾿Δπόλλωνι πέμψας ἐς Βραγ- 
’, . ’ “ν Ἂ. ΟΥ̓Δ Ἢ , ᾽, κ ΄ ΕᾺ 

χίδας τους Μιλησίων. μετὰ δὲ ἑκκαίδεκα ἔτεα τὰ πᾶντα ἄρξας 
τελευτᾷ. τῷ παιδὶ Ῥάμμι παραδοὺς τὴν ἀρχήν. 

Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ψάμμιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου ἀπί- 

κοντο Ἠλείων [ἄνδρες] ἄγγελοι, αὐχέοντες δικαιότατα καὶ κάλ- 
3 3 -" 

λιστα τιϑέναι τὸν ἐν Οὐλυμπέῃ ἀγῶνα πάντων ἀνθρώπων, καὶ 
- η 

δοκέοντες παρὰ ταῦτα οὐδ᾽ ἂν τοὺς σοφωτάτους ἀνθρώπων 
, 2. χὰ 2 » ς ΡΣ Σ ι ᾿ 

“Αἰγυπτίους οὐδὲν ἐπεξευρεῖν. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὴν Δ ἴγυ- 
᾽ ΩΝ - , -» 

πτον οἱ Ἠλεῖοι ἔλεγον τῶν εἵνεκεν ἀπίκοντο ἐνθαῦτα ὁ βασι- 
λεὺς οὗτος συγκαλέεται Αἰγυπτίων τοὺς λεγομένους εἶναι σο- 

, ΄ τ δ ͵ ᾽ ͵ -» 
φωτάτους. συνελθοντὲς δὲ οὐ Ζ4ἰγύπτιοι ἐπυνθάνοντο τῶν 
9. 4 ΄, 

Ἠλείων λεγόντων ἅπαντα τὰ κατήκει σφέας ποιέειν περὶ τὸν 
2 - 2, 
ἀγῶνα. ἀπηγησάμενοι δὲ τὰ πάντα ἔφασαν ἥκειν ἐπιμαϑησό- 
μενοι, εἶ τι ἔχοιεν Αἰγύπτιοι τούτων δικαιότερον ἐπεξευρεῖν. 

" Α ΄ ῃ ΄ ἔ δι. , " δ 8 

οἱ δὲ βουλευσάμενοι ἐπειρωτεὸν τοὺς Πλείους, εἴ σφι οὗ πολιή- 
ται ἐναγωνίξονται. οἵ δὲ ἔφασαν καὶ σφέων καὶ τῶν ἄλλων 

: - Ν ᾽ 
Ἑλλήνων ὁμοίως τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι ἀγωνίξεσϑαι. οἱ δὲ 41- 

2)" -ι ς γύπτιοι ἔφασαν σφεας οὕτω τιϑέντας παντὸς τοῦ δικαίου ἡμαρ- 
; 5: ΄ ω ᾿ “2 - 2 

τηκέναι᾽ οὐδεμίαν γὰρ εἶναι μηχανήν, ὅκως οὐ τῷ ἀστῷ ἀγω- 

Ηδαυρίβίαας ΝΙπίνθῃ ἀπὶ ἀϊεθε Ζεῖ ὅ. τελευτᾷ. ΝδοΠάεπι ΕἸ ΖΌΨΟΥ 
γὸη Μεάργη ἀπ ΟΠ δ᾽ άδουη ογοθοτί 
νυυγάθ (ππίου Κγαχᾶγθο 000). 9)8- 
πδοἢ νᾶ σοὸη Νϑοῆδο ἀθν Αυπροϑη- 
ὈΠΙΟΚ σαΐ σουνᾶμ!ς, 4ἀ5 τεΐοὶις Καὶ ἀβίβη- 
Ἰαπά ποῖ ἄθπ υυνἹομεϊσοίοη Ἠδπαο 5- 
βἰδαίθη ὅδ4Ζα. ἀβοαίοπ, ἀβαοί (5. Ὁ. 
151) Ζζὰ ΓΟ οτἢ. Νὅο ΟἈγοπῖκα ΠῚ 
α. 8ὅ, 20 [πᾷ ἀϊξς ΒΘΒΙαομ χυνίβοῃ θη 
ΝΈΟΙδο ἀπᾷ ἄεπι 71. αἸδοῖθα Κοπὶσ 
Ψ ο51845 πῖοῃμύ θεῖ ΝΜ ασάο]ο5 (π [7η- 
ἱεγτᾶργυρίδῃ, ποιό νυοῖί νοη ῬοΙ αϑ᾽ απι) 
βοπάρτγπ θεοὶ Μερίάἀο ἴῃ Ραϊαβεϊπαᾶ 
ἂτπιὶ Βευρο Καγπιοὶ βίαι. Ηθσ. βοῃοὶπί 
ἀϊο Νᾶπιθη ψϑυ νυ οβο! σὰ πα θθπ. [π 
ἀογ Ομ δοῖ σϑυϊοῦ «[οβἱαθ δοίη ἴ,6- 
Ῥεθη:; Κααγίϊ (πδοὴ Εἰηΐσοη Τογάβα- 
1θπη, ποῦ ϑίαυκΚ (ᾶΖἃ), 6] ἴπ αἷθ 
Ἡᾶπάς 465 δίορουβ. 

8. ἀνέϑηκε 56. ταύτην. 
{Π6θεγ ἄθπ Βιδποιίιὶ ἀθπίριηρϑὶ Ὀεὶ 

ΜΠΙΘ 5. 2. 1 40. 
4. ἑκκαίδεκα 5. ὃ. 158. 
τὰ πάντα νεὶε 1 108 ἐβίωσε τὰ 

πᾶντα. 

ααΐ βοίπθιῃ Ζαρα πᾶ ἄεπὶ ἘΠ ρἢ ταί 
νὸπ ἄθπὴ Ἰὰπροη ΝοθυσαάποΖδυ νὸπ 
ΒΑΌν]οπ θεῖ Κατοῖ πὶ ρηΖΙΙοἢ 
Θοβο ]ασθῃ ννᾶΓ. νον Ηρ, πἰομίϑ 
ογδἤσθη μαίία. 

100. Ῥϑ8:ῃπιῖ5 000---591. 
8. πάντων ἄνϑρ. Ὅετγ αεπείϊν 

ἰδ γοὸπ ἄἀθη ϑιρου δίνη ἀρῃδπρίρ. 
9. παρά ἴπ οομημρδγδίϊνον Βϑάθι- 

ἰὰπσ 000 ἀἴδθοπὶ γθυβοῃίθαθπ, τηῖΐ 
ἀϊδβοπὶ πίομε βαβαιππιθη τ ἤδπας ἰδέ 
Ῥύήδαϊοαί σὰ οὐδέν. 

14. κατήκει δῖον τὶ ΓοΙσεπάοπι 
Αοο. ο. ἱπῆπ.. βοηϑβύ ρϑνν ἢ ΠΙΙΟἢ ταῖς 
ΤΠ αἰϊν (κατήκει μοι} νεγθαπάθη. 

156. ἀπηγησάμενοι 580, οἵ δὲ 
Ἠλεῖοι. ΨΥ ΦΟὮΒ6Ι 465 ΒΒ] 6οί5. 

ΦῊνς οὐδεμίαν ,γὰρ εἶναι μη- 
χανήν, ὅκως οὐ. Ἀπῇ ἄδη περᾶ- 
{ἶνοη ϑαίζ ἐοϊρέ βίαίί μὴ οὐ ἈΙΕΥ 
ΠῸΓ ἄϊα οἰπίλομδ Ἀθλθες ὧΝ τί ὅπως. 
ΟδῃΖ νυῖθ πῖον 209, 8. Ζ. ἃ. ϑίε}16. 
Απάογδ ο. 181. 

1ὅ 
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μὰ Φὥ 

1Ὁ 

ΠἸΔΒΟΤΙ ΟΡ. 160---161, 151 

νιξομένῳ προσθϑήσονται, ἀδικέοντες τὸν ξεῖνον. ἀλλ᾽ εἰ δὴ 
βούλονται δικαίως τιϑέναι καὶ τούτου εἵνεκεν ἀπικοίατο ἐς 41- 

γυπτον, ξείνοισι ἀγωνιστῇδι ἐκέλευον τὸν ἀγῶνα τιϑέναι, 
Ἠλείων δὲ μηδενὶ ἐξεῖναι ἀγωνίξεσϑαι. ταῦτα μὲν 4ἰγύπτιοι 
Ἠλείοισι ὑπεϑήκαντο. 

Ψάμμιος δὲ ξξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύπτου καὶ 161 
στρατευσαμένου ἐς ,Αἰϑιοπίην καὶ μεταυτίκα τελευτήσαντος 
ἐξεδέξατο Απρφίης ὁ ἹΨάμμιος, ὃς μετὰ Ψαμμήτιχον τὸν ἕἑωυ- 

τοῦ προπάτορα ἐγένετο εὐδαιμονέστατος τῶν πρότερον βασι- 
λέων, ἐπ᾽ ἔτεα πέντε καὶ εἴκοσι ἄρξας. ἐν τοῖσι ἐπί τε Σιδῶνα 

στρατὸν ἤλασε καὶ ἐναυμάχησε τῷ Τυρίῳ. ἐπεὶ δέ οἱ ἔδεε κα- 
κῶς γενέσϑαι. ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος. τὴν ἐγὼ μεζόνως μὲν 
ἐν τοῖσι Διβυκοῖσι λόγοισι ἀπηγήσομαι, μετρίως δ᾽ ἐν τῷ παρ- 
ξῦντι᾿ ἀποπέμψας γὰρ στράτευμα ὁ ᾿άἀπρίης ἐπὶ Κυρηναίους 
μεγαλωστὶ προσέπταισε, Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι 

1. προσϑήσονται. προστίϑε- ποΖδᾶῦ, νγϑοῆαπ Αρυΐθα ἱπ Θεππείη- 
σϑαΐ τινι ἈΪΘΥ ἴῃ οἰσθη πον Βεάθα- 
τὰπρ: Τεοηϑπάθιῃ 510 ἢν ΔΗΘΟἢ 6556, 
Τὰν 1ῃπ Ῥαγίθὶ ποῆηθη. Ῥάνοπ δὺὉ- 
σοίοιίοῦ ἈΒΘΘΠΕΤῚ Δ]1σαὶ 1 109, Δποῖ 
ο. 120. 

εἰ ταῖς [πᾶ 1 δύ. απ Ορέδί. γρ]. 
1 86 ἔλεγε ὡς ἤλ1ϑε καὶ --- ἀποφλαυ- 
οἶσειε. ΥΥδθγοπα ἀατοῖ ἄδπ πάϊς. 
ἀ45 Ε'δοίατη 815 50] οἤθ5 οδ]θοίν πϊπ- 
δεβίθ! !ῦ νυῖγα,, βίθ!!ὺ ἀον Ορίαί 485- 
56 108 δἰβ 'π ἀδσ 3ὅ.866]6. 465. ϑυθ]θοίθ 
νοΥ  ϑίθ!ῦ ἀδγ. 

4, Ἐὺγ εἶναν ἰδ (8. 
ἐξεῖναι δ βομσίθθθη. 

161, Αρτνῖθ5 (Πορῃγδ) ὅ94--ὅ09. 
8. ἐξεδέξατο 80. τὴν βασιληίην, 

ἀὰ5 ἃι5 βασιλεύσαντος 1ὰ δπίποι- 
τηθπ, Ερεπβο 1 16, 
ΑΡΥ16 5. 80. πηπίθη ἰἢπ ἀϊδ 

Οτίθομβθη. αὐ ἄθπῃ Ἰ)θηκιμᾷίθυη 
Πεῖϊδϑέ ὃ ὈΔΗΡΒΑΉΗΘΤ, ἵἱπὶ αἰίθῃ 
᾿Γεβίδιποπύ ἩΓῸΡ ἢ τ. 

9. προπάτορα, 
νᾶίογ: 5. Ζ. ο. 158. 
εὐδαιμονέστατος τῶν προ. 

βασ. Αὐοὶ Βίον ϑηξμᾶ!ε ἀον Οἰδποίϊν 
οἷπθ νεγρ]θϊομα πο: ,ἷπ ατγρ]οῖοι 
τὴ}} ἀθπ ἔγά μοτοπ Κὐπίσθης,. 8. Ζὰ ο. 
1566 (μοῦνος --- τῶν προγενομένων). 

10, Σι ὃ ὧν α. θῖεδον ΚυϊθσθΖαρ᾽ ΖῈΓ 
886 νυἱάον ῬμδπἰΖίθη (ν6]. Ὀϊοά. 1 68) 
βίδπα νυ γβοΠ ΠΙΙΘἢ 1π νου πάππρ 
χηϊῦ ἀθπὶ ΒεΙάζαρο βθρθῃ Νορθιιςδά- 

νοῦ. 5. 19) 

βοίπθῃ ἴὔγρυοβο- 

Βομ δίς τοὶ Κομῖσ Ζοάοκια νοὸπ οτὰ- 
58] ΖΡ] θιοἢ ΖῸΥ ΘΙΟΠΘΥ ποι ΒΘ Ὶ Π65 
εἰσθπθη [,ἃπάθ5. πηίουπαῆη. οοΝ 
νϑυπηοονίθ ἀδ5 ἄρσυρίϊδοια Πα ΘΓ 
πίομέ ἀἀ5 ΚΙεῖπε Βοίοι {0848 σαραὲπ 
416 Μδομύ ἀθγ ΟΠ ἀὅθυ Ζὰ βοῃ αύζϑη. 
θ)ὴ1᾽6 Ῥτοριοδίθη «{π648᾽5 σζἄσπίθη ἀδῃου 
Δ ἀθπ ἀπφαυνου ϑεῖρθη Βαπάρερο- 
ΠΟβΒΘπ (Ὑ6]. Ἠδβοικῖθὶ 29, 6. 17). ἀθπ 
οἷθ τοῦ δἴπθιη βομυγαομοπ ΒΟδγδίδὉ 
γ θυ] Πθη. 

11, Τυρέῳ, ἄεπι Κδηϊρσ ἀεγ Τυ- 
Υἶογ. 5. 2. τὸν Κόλχον 12. 

ἔδεε νῖθβ χρῆν νοη ἀ6π Βεβίϊπι- 
Ἰὰπηθθπ 465 Β'ίαπια. 6], 1 8 χρὴν 
γὰρ Κανδαύλῃ γενέσθαι κακῶς. 

12. ἐγένετο 80. οὗ κακῶς. 
προφάσιος. γρ.1ν 14 ἐγένετο 

ἐπὶ Λιβύην. ἄλλος στρατιῆς μέγας 
στόλος, διὰ πρόφασιν τὴν ἐγὼ ἀπη- 
γήσομαι προδιηγησάμενος πρότερον 
τάδε. 
μεξόνως. ἴπ ννϑ] ποὺ ΒεάδαίαπΕ, 

Ιδῃγ ἀθν Θθροηβαίζ μετρίως. 

18. ΔΛιβυκοῖσιῖν 189. 

16, μεγαλ. προσέπται δ ξ. 
ποοσπταΐίειν Πιαδὲ δῖοι πᾶ πῆρ 50 γοἢ 
ΝΙΘἀονΙαθεη. Ὑνῖς πῖον 110 προσ- 
πταίσας μεγάλως. ἴῃ οἰ σθπ  ολοΥ 
Βεάθαϊαπρ ΥἹΙ 184 αὐτὸν τὸ γόνυ 
προσπταῖσαι λέγουσι. 
ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι, ἀαπῖς 



198 ἨΒΗΟΘΟΤΙ 

ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ, δοκέοντες τὸν ᾿Ζπρίην ἐκ προνοίης αὐὖ- 
τοὺς ἀποπέμψαι ἐς φαινόμενον κακόν, ἵνα δὴ σφέων φϑορὴ 
γένηται, αὐτὸς δὲ τῶν λοιπῶν “Αἰγυπτίων ἀσφαλέστερον ἄρχῃ. 
ταῦτα δὲ δεινὰ ποιεύμενοι οὗτοί τε οἵ ἀπονοστήσαντες καὶ οἵ 

102 τῶν ἀπολομένων φίλοι ἀπέστησαν ἐκ τῆς ἰϑέης. Πυϑόμενος 
᾽ , τῷ Ω δὲ ᾿ἀπρίης ταῦτα πέμπει ἐπ’ αὐτοὺς ᾿άμασιν καταπαύσοντα 

, ς ἈΝ 2 , 

λόγοισι. ὁ δὲ ἐπείτε ἀπικόμενος κατελάμβανε τοὺς Αἰγυπτίους, 
- ι 53. - ; 

ταῦτα μὴ ποιέειν λέγοντος αὐτοῦ τῶν τις Αἰγυπτίων ὄπισϑε 
Α , , δ , Α ᾿ ΩΣ 21:98 , 

στὰς περιέϑηκέ οἵ κυνέην. καὶ περιτιϑεὶς ἔφη ἐπὶ βασιληΐῃ 
- ἦ7 2 ΄, 

περιτιϑέναι. καὶ τῷ οὔ κως ἀεκούσιον ἐγένετο τὸ ποιεύμενον, 
ς , . [4 -»" 

ὡς διεδείκνυξε. ἐπείτε γὰρ ἐστήσαντό μιν βασιλέα τῶν Αἰγυ- 
᾽ » 

πτίων οἱ ἀπεστεῶώτες. παρεσχευάξετο ὡς ἐλέων ἐπὶ τὸν ᾿4πρίην. 
γ Ν τε ΕΑ ΄ “" 4.1.3. 5. ᾽"ὕ ΄ 

πυϑόμενος δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ἥπρίης ἔπεμπε ἐπ΄ μασιν ἀνδρα δοκι- 
-" κ᾿ - - 

μον τῶν περὶ ἑωυτὸν Αἰγυπτίων. τῷ οὔνομα ἣν Πατάρβημις, 
μὴ 2. κα , ᾽ 3 

ἐντειλάμενος αὐτῷ ξώοντα Ἄμασιν ἀγαγεῖν παρ᾽ ἑωυτόν. ὡς 
᾿ 2 , . ς “ 2 

δὲ ἀπικόμενος ὁ Πατάρβημις τὸν ᾿άμασιν ἐκάλεε, ὃ Ἄμασις 
κι ᾽ Ν ᾿ ΄ , 3 ͵ 

(ἔτυχε γὰρ ἐπ᾽ ἵππου κατήμενος) ἐπαείρας ἀπεματάισε, καὶ 
"7; 3 3 σι - 

τοῦτό μιν ἐκέλευε ᾿Δ4πρίῃ ἀπάγειν. ὅμως δὲ αὐτὸν ἀξιοῦν τὸν 
΄ 2 

Πατάρβημιν βασιλέος μεταπεμπομένου ἰέναι πρὸς αὐτόν. τὸν 
Ἵ - ς » δὲ αὐτῷ ὑποκρίνεσθαι, ὡς ταῦτα πάλαι παρασκευάζεται ποι- 

πἀπζαΐγίεαεη. Κρ). 1 τῇ Κροῖσος 9. κυνέην. ΒοΠοη 8115 Ο. 151 ρομέ 
τοῦτο μεμφϑείς. μέμφομαι ὁ. ἃ6ο. 
τϑρυθῆθηάο ΔΠ16014 1 207. 

1. ἐκ προνοίης οοπδβυϊίο, Κ΄. Ζ. 
Ὁ: 101, 

2, ἐς φαινόμενον κακπον ἴῃ 
τπηδηϊϑβίιπι οχὶ 1 πη. ΐ 

5, ἐκ τῆς ἰϑέης (οτα. ὁδοῦ) οοη- 
{ἶπαο. Υαο!. 1 60 ἐκ νέης ἄδπιο ππά 
ο. 108 ἐξ ὑστέρης. 16 ἴον 1ΠΠ 127. 

169. 171. κατελάμβανε, ἀ6 οο- 
παία : γϑ]. 1 08 ἐμισϑοῦτο. κατα- 
λαμβάνειν ἴπ σ]είομεν Βεάθαξαῃρ 
146. 857. 4 δυναμένους οὐκέτι κατα- 
λαβεῖν τὸ πῦρ. 

8, αὐτοῦ νυῖς (9) οἵ σομί διυῖ 
Απιαβϑίὶβ. ϑίαίε. ἀεβ Ἰ)αίϊνα (αὐτῷ 
λέγοντι), ἀ6Γ 485 Ῥαγίιοἱρίτπιπι ἃ 5 
δἷπθ Ὀ]οββα Νοθαπθοβύμπημηπμ πη ΖῈΓ 
Ῥδύβοη ουβομοίπθη [ἰᾶ556η υυἴϊγαάθ, ἰδ 
ἄογ σεπϑῦ. 8050]. σθυνᾶμ!, ἀαπιῖς ἀδ5 

Ῥαγίοϊρία πὶ 415. δἷπθ ζιπὶ δ ἃ πΖ6ῃ 
Βαίχσε σομῦτγισο βοβίϊπηπιιηρ ἀδΥ 

εὶς 5 ϑιδ πάϊσου μουνογίγοίθ, 582 
νγὶα ον ΤΥ 91. ΥἹ 86. 

τῶν τις. ἴπεθεν ἀἷθ ϑίθ απο 465 
Τπαροβπηϊζαπι 5. Ζ. Ο. 38. 

ΠΕΥΡΟΥ, ἀδ855 Ὀ6ὶ ἄθη Αδρυρίθγπ ἀθὺ 
Ηδφ] 485 5΄ πη Ρ 114 ἀογ Καὐπῖσθνν γα 
γγᾶσ. Αποἢ αἷς θεπΚιμᾶϊου θεβίδᾶ- 
{ἰσθπ 4165. 

ἐπί ο. ἀαί. θοΖοιομποί ἀϊθ Αὐβιοϊιέ 
ννἱθ Ο. 159. 

10. καὶ τῷ. δῖ Ασέῖκοὶ ποοῖι πὶ 
ΒΘ ΠΕ ὈΥΒΡΥ Πα] μα π. ἀεϊκύϊβοιθη 
Κτναΐε; δβθθεπβδο 1 24 καὶ τοῖσι γὰρ 
ἐσελϑεῖν. ὙΕ]. δαοῖ 1 112. ΠΠ 194. 
128, 148. 

12. ἐλέων ἴοπ. --Ξ ἐλάσων, ἐλάων, 
ἐλῶν. 

14. οὔνομα --ὀ Πατάρβημις. 
{7606 ἀϊε Οοπδίγαοίίζοι νοὶ οὔνομα 

2 
τινί ἔστι 5. 4. ο. 11. 

18. ἀξιοῦν. Βεδοϊιέβ ἀθη ἴ9θοτ- 
σδηρ ἃιθ ἀογ ογδί. ἀϊγθοῖ. ἵπ ἀἷδ 
ἱπαϊγθοία. Μίδηῃ εογρᾶηχί ἰοϊομνύ λέ- 
γουσι. Οδη2 νυῖβ Πῖθυ 1 86, 

τὸν Πατάρβ. -- ἀξιοῦν παὶΐ 
Γοϊσοπάθπι Ασοιιβ. ο. ἱπῇ, (αὐτόν 50. 
Ἄμασιν -- ἰέναι). 

19. πρ. αὐτόν, πϑιπ!ϊοῖ πρὸς βα- 
σιλέα. 
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Ε1Β. 11. ΟΑΡ. 1062---164. 159 

ἕευν, καὶ αὐτῷ οὐ μέμψεσϑαι᾿ 4πρίην᾽ παρέσεσϑαι γὰρ καὶ αὐ- 
Α ν ἕὰ Ἵ ᾿ ᾿Ὶ 4 “1 “ , 

τὸς καὶ ἄλλους ἀξειν. τὸν δὲ Παταρβημιν ἔκ τὲ τῶν λεγομε- 
νων οὐκ ἀγνοέειν τὴν διάνοιαν, καὶ παρασχευαξόμενον ὁρέ- 
ονταὰ σπουδῇ ἀπιέναι βουλόμενον τὴν ταχίστην βασιλέϊ δηλῶσαι 
τὰ πρησσόμενα. ὡς δὲ ἀπικέσϑαι αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Δἀπρίην οὐκ 
ἄγοντα τὸν Ἄἄμασιν. οὐδένα λόγον ἑωυτῷ δόντα ἀλλὰ περιϑύ- 

μῶβ ἔχοντα πα τα τ δι προστάξαι αὐτοῦ τά τε ὦτα καὶ τὴν 

1 

1 

Ὥ 

0 

υ; 

[--] 

ὉΑἽ,. ῥῖνα. ἰδόμενοι δ᾽ οἵ λοιποὶ τῶν Αἰγυπτίων, οἱ ἔτι τὰ ἐκείνου 
[4 2, -" ΄“ 

ἐφοόνεον, ἄνδρα τὸν δοκιμώτατον ἑωυτῶν οὕτω αἰσχρῶς λύμῃ 
2 Ν δ 

διακείμενον, οὐδένα δὴ χρόνον ἐπισχόντες ἀπιστέατο πρὸς τοὺς 
, 2 

ἑτέρους καὶ ἐδίδοσαν σφέας αὐτοὺς ᾿άμασι. Πυϑόμενος δὲ καὶ 
τ ἘΠ 3. ῃ " 

ταῦτα ὁ ᾿πρίης ὥπλιξε τοὺς ἐπικούρους καὶ ἤλαυνε ἐπὶ τοὺς 

«Αἰγυπτίους. 
5: ΄ ἈΝ , 

ἐπικούρους τρισμυρίους, ἠν δέ οἵ τὰ βασιλήια ἐν Σιαϊ πόλι, με- 
, 2 ἢ Δ “ ΝΠ αν ᾿ ᾿ Ἂν 18 ΄ 396. ᾿ 

γάλα ἐόντα καὶ ἀξιοϑήητα. καὶ οἵ τε περὶ τὸν “πρίην ἐπὶ τους 
’ " Ν δ " Ἁ " 3.: 5 ἢ “Σ ΄ Αἰγυπτίους ἤισαν καὶ οἵ περὶ τὸν “Ἄμασιν ἐπὶ τοὺς ξείνους. 

, 3 ἔν τε δὴ Μωμέμφι πόλι ἐγένοντο ἀμφότεροι, καὶ πειρήσεσϑαι 
, 3. 

ἔμελλον ἀλλήλων. 
, 

Ἔστι δὲ Αἰγυπτίων ἑπτὰ γένεα καὶ τούτων οἷ μὲν ἱρέες, 
οἵ δὲ μάχιμοι κεκλέαται, οἵ δὲ βουκόλοι. οἱ δὲ συβῶται, οἵ δὲ 

164. 19. γένεα ,,ΚΙαθ56π΄., Ὁϊδ8 1, παρέσεσϑαι γὰρ --- αὐτός. 
Βοϊάθη οὔθγθα ίᾶπαθ, ΡΥ βίου - ΤΠ θοΥ ἄθη Νοιιϊπαίϊν 5. Ζ. ο. 118. 

8. παρασκευαξόμενον 580. 
Ἄμασιν. 

5. ὡς -- ἀπικέσϑαι. ὕδθοι ἄδη 
Τηῇπ. 5. Ζ. ὁ. 64. 

θ. οὐδένα, λόγον ἑωυτῷ 
δόντα. λόγον ἑωυτῷ διδόναι, εἶπα 
οὶ Ηδυ. βθῦν δπῆρθ Ὑγεπάμπηρ, γῪ ει. 
1.81: 97. 209. ϑοιίθη ἰπ ποϑδύϊνϑυ 
Ἐροτπι υνῖθ Πῖου οὐδένα λ. ἘΡΩ͂ 
πα} ἃ ταίϊοπα ΒΘ πα 1ηϊίἃ. 
περιϑύμως ἔχοντα ἵτᾶ δοσεη- 

ΒΌΠῚ. 
8. τὰ ἐκείνου ἐφρόνεον. νει. 

ΙΧ 99 οἵ Σάμιοι τὰ “Ελλήνων ἐφρό- 
ψξον. 

10. ἐπισχόντες γ8]. 1 132 ἐπι- 
᾿ σχὼν ὀλίγον χρόνον. 

108. 12. ἐπικούρους ϑ80000 Κα- 
τίου ππαᾶ [οπῖϑυ: 5. ἀπίθηῃ 183. 

17. Μωμέμφι. Μοιποπιρ 5. εἰ δὶ 
Μοποιῇ. Εἰ ἰὰσ ἂἃπ ἄδπι ὕδπδὶ, (δν 
ἄδθη οδποθίϑοῆθη ΝΙΪΔΥπὶ ἀπᾶ' ἄδθη 
τιδγθοίοθθη ϑδθθ ψουραπά, Ὦὶδ 
Ομ ομέ [ἅ1Π| ἴπ ἀ85 74 ἢν 569, 

πᾷ Κυϊαρογκαβύθ, βοῃίοβθθη 5 οἢ 
γοὸπ ἄδπ ἄρδτίρθη Ὁ, νυβηγοπα ππίργ 
ἄδθη Αθίθι! προ ἀοὺ ἀσυι {6 π Καβίε, 
ἄδθη Εἰπάουμιγίθαπ, Κυϑίηθσπ, [)ο]- 
πιθίβομουη ἀπᾶᾷ Κ'ομῖοσπ ΨΥ ΘΟ 56|- 
Βοϊγαίθῃ οὐϊδα δύ νγᾶῦθῆ. Νὰτγ ἀἷδ 
ΘΟ νν οἰ πο ἱστίη ἔγθϊθίθπ ππέίθυ 5ἱοἢ 
(8. ο. 41). δίαϊε ἀθγ 5 Αθίθι! απροπ 
ἄογ αἀτγιτίεπ Καβία ποππύ ίοαοτ 
1178 παν ὃ: Αοκουθδιιθν, Ηδπάννθκου, 
Ηϊγίθη; ἀπᾶ ϑίγαθο ἴασϑί ἀϊθ σᾶπΖ6 
υθοϊίθπαθ Νίδηριβ αδἷβ. οἷπθ θἰπζΖῖρε 
ἹΚαβίθ Ζιβδιηπηθῃ. 

ἱρέες. ἴθεθευ ἀϊθ Ῥυϊδοίογκαβίθ 
5... Ζ: δ. ὃ. 

20. μάχιμοι. Αποὶὶ 5[6 μἰθιέθπ υνὶθ 
αἷς Ῥυϊδϑίθυ. δι Ἀθίπμοῖθ 465 ΒΙαῖ5 
ἀπά ἀθν Αββίαπιιππ πο ἰπ ἴἤσοη ὅ6- 
ΒΟΒΙΘοΟ ίθυπ. 516 ννᾶσθη ἴπ ἄθη νϑὺ- 
Βομθάθποη Μαγκοη (νομοί 5. ἴοϊο, 5, 
4), παιιθη τ! οῖ Τῇ πιογάρ γρίοπ. σε- 
σοῦ Αταδίθη ἀπά Ῥαϊβεϊπα ἢϊπ. ΖῈΓ 
γενίοϊαϊραπϑ 465 1μὰπά65 816 Θβίο!]ξ, 
ννο 56 βέβπδυέγοϊδ Αβοκθὶ θδβᾶβββπ 

109 

5 » ᾽ ᾽ 

εἶχε δὲ περὶ ἑωυτὸν Καράς τε καὶ Ἴωνας ἄνδρας. 

1604 



100 ἅπασα διαραίρηται" 

140 

κάπηλοι, οἱ δὲ ἑρμηνέες. οἱ δὲ κυβερνῆται. 

ἨΒΕΟΒΟΤΙ 

γένεα μὲν Αἰγυ- 
, “Ὁ ’ ᾽ ᾽ - 

πτίων τοσαῦτα ἐστί, οὐνόματα δέ σφι κέεται ἀπὸ τῶν τεχνέων. 
΄ 3 - γ΄ , 

οὗ δὲ μάχιμοι αὐτῶν καλέονται μὲν Καλασίριές τε καὶ Ἕρμο- 
, - - Ψι: . ; κ᾿ ᾿ 

τύβιες, ἐκ νομῶν δὲ τῶνδε εἰσί κατὰ γὰρ δὴ νομοὺς 4ἴγυπτος 
ἰν λ ,ὕ 

Ερμοτυβέων μὲν οἵδε εἰσὶ νομοί. Βουσι- 

οὕτης, Σαΐτης, Χεμμίτης. Παπρημίτης. νῆσος ὁ Προσωπῖτις 
-“ ΄ -" - « 

καλεομένη, Ναϑῶ τὸ ἥμισυ. ἐκ μὲν τούτων τῶν νομῶν Ἐρμο- 
΄ » ΄ δ᾿ ᾽ . " 

τύβιες εἰσί. γενόμενοι ὅτε ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο. ἑκκαίδεκα 

(5. ς. 108). [το Ζ8}} Ὀδίγυσ Ζὺ 
Ἡδετγοάοίς ζεῖ 410000 Μίαππ (5. ο. 
106). δ΄᾽Ά6 Ζζϑγἤθίθῃ ἴῃ 2 Κ]δββθη, ἀϊθ 
Καλασέριες απά Ερμοτύβιες (5. απίδπ 
5). Θδννοῦθα ἀαστἔίθη 516 πιοῃί ὑτγοὶ- 
Ῥδη (5. ο. 106). Νδοῖῆ. ἀθὴ θηκ- 
τηϑ] Γῃ πιιι85 αἰθ Καὶ οροκαηπδῦ 'π Α6- 
δυρίθη εἴπθη βοΐθη ατδὰ ἀθν Αὐὑϑ- 
ὈΠααπρ ουγθίοῃῦ παθθη. 
συβῶται 5. ο. 41. 
1. κάπηλοι ἀϊθε ΚΙαββα ἀν σ6- 

ὙνεΥύγοιΙθοπ θη Βίγρου (νοὶ. ο. 
141). ἅιι ἀἴθδονὺ 556 γθοῃ ποί Ηθυ. 
ὙΥ ΠΥ ΘΟ ΒΘ ΠΟ οἷν ἀ16 ΑΘ ΚΟΥ θα ΘΥ, 
1) 855 416 Αδρυρίθυ δἴπθη ποίιθη ατδά 
ἀογ ΒογερκΚοιῦ ἴῃ 8|16ὰ Ἠδπάννοι- 
Κη δὐυθιοῃίθη, ὈθΖοαρί ἀϊθ συοβδθ 
Ζ.8}} ἀογ Ἠδπάννουκου (ιππππουϊθαίθ, 
Ιου, τ ρίον, ΟΠ πιϊοάς, ΘΟμ αδίου, 
(ΟΙἀΔΥθΘΙίου τ. 5. νν.)}. ἄβπθῃ νν]Γ 
ἃ ἄθπ Μοπαπιοπίθῃ θοσορποπ. Νὰ- 
τηθ ΠΕ Π1Οἢ ννΆ ΘΠ ἴπὶ φάη Ζθη ΑἸτογίατη 
αἷς ἃσυρίδβοιθη ΘΡίπποΥ ἀπά  ΕθοΓ 
ννερθῃ ἀογ Βογοίτζιπρ ἤτον [εΐπθη 
ἀπά ἀαροὶ ἀδαθγπαίίθη ζθασθ 8115 
Βδαπιν ΟΠ] η παπᾶ 1 ππ8π (Β γββοξρο- 
νυᾶπαθγ) Ὀου ηί. {πίον ἄθη Καη- 
βίϑη β' πα 65 νουζΖῇρ! οἷ αἷς Β αα- απ 
ἀἰϊο ΒΙΙΔ πα που Καπδύ, ἴπ νυ ϑομθη 
65 αἴθ Αδρυρίοθι 8 Ζὰ οἰπθηὶ μοἤ θη 
ατδάς ἀθν ΑὐβΌ 1] πρ' Ῥυδομίθη. 
ἕρμηνέες. ὍϊΘ6 ΚΙίαβδθ ἀθγ })01- 

πιϑίβοπου ἢαίίβ ουδύ Ῥβδιημηθίϊοῃ οἷπ- 
δευϊομίοῦ;: 5. ο. 164. 

8. Καλασίριες -- Ἑρμοτύ- 
βιες. Νοῖι Ψἀ0]οησΚΥῪ Ροάρδαίεί ἀοΥ 
εὐβίς (ἄσυρέεϊβομθ) Ναιμε 50. υἱϑὶ νυῖθ 
ἢ ἃ π Ρ Ἰ ἢ σαὶ ο΄, θοΖοιοι πο ἀθπιπδοὶ 
Ὑν ΒΥ βΟ Θ᾽ ΠΟ ἀϊθ Ἰππρο Κυϊορϑυϊοι- 
ἰἰσο Μαπηβομαίς, 416 61 Εσοθοσ απ 5- 
Ζὔδοη ἱπ5 Ἐ"]ὰ τὔοκοπ πηδίθ., νν ἃἢ- 
τοπᾶ τἰὸ Ἑρμοτύβιες ἀεΥ Ἀϊ]ίοθτε 
Κυϊορσεγβείαπαᾷ θεζοίονπεί υυϊγά, ἀδὺ 
Βαιρίβδοι! ἢ ἀΐα. Εδδίαησεπ. ἀε5 

μᾶπά65 Ζὰ ψεγ πο ἀϊροη Παίίθ. 6Γ 
Αιὐδάγιοκ Ἑρμοτύβιες 501} πᾶ! 0 ἢ 
.» Β'δδία πσϑνογίοιά! σον ς. Ὀαάρδαΐεη. 
Νδοῆ Βταρθοῦβ δίηροροπ Ὀδάθδαίζεξ 
Καλασέίριες (ἃς. ἈΚ ΘΙΑΒο 11) 50 ν]6] νυῖδ 
»» ῳβἀογθαρδηζογίθι.. (Ὑ6]. καλάσιρις 
ο. 81), δυο ἄεν Ναπια Ἑρμοτυβιες 
βομοῖπέ γοπ δἰ Πθπὶ (5ομαγ Ζα ΠΗ Π1ΟΠ6Π) 
ΚΙειϊάα πρϑβδύϊοκ Θηὐποιηπηθη Ζὰ βοῖη 
(ἡμιτύβιον ῬοΙαχ οποπι. ἿἼἿ 1{1). 

4. νοωυῶν. Οδῃ2 Αοσυρίθῃη ννᾶῦ ἴῃ 
νομοί εἰπροίθι!., ἀθτοη Ζ8}} ἴπ σνοῦ- 
βομίθάθπθη ζιεϊΐθπθ νϑυβοῃίθάθπ σο- 
γνθβ86η Ζὶ βϑὶῃ βοῃοὶπί. Νδοῖ ϑίγαθο 
181 δπίμιοι ἀϊα ὙΠΕΡ αὶβ 10. ἀδ5 
Ποῖα οθθη ἔα! ]5 10, ἀ85 ἀαζνυϊβοῆθη- 
Ἰἰορθηάθ πᾷ 16 νομοί: 4ἰδὸ ὑνᾶγεπ 
65 80 τῇ ααημζθη. Ῥθβ 6 Ζδ}!} σἱθύ 
Θιοάον 184 ἃπ. Ναοῖ ἀπάργεπ σὰ 
65 50 νίϑϊθ νομοΐ 85 Ῥδἰβίμ  ! 6 ἴπὶ 
ΤΑ υυϊπί ἢ υνᾶγθη (5. Ζ. ο. 148). .6- 
ἄἀδγ νομός ννυγάθ πδοῖ βϑῖ ΠΟΥ Ηδυρί- 
βίαι δεπαππῦ ἀπᾶ βίαπα ἀπίου εἷ- 
ποπὶ ψφομάρχης (5. ο. 117); Ἰ6άογ 
Βαίίθ βϑῖὶπθ Ῥεβϑοπάργσθη (οί ποϊΐθπ, 
ΒοΙΠσο ΤΊογο, ας ἀπὰ Βορίοπδ- 
[ϑείρ. 
κατὰ -- νου. -- διαρ. {9606 Γ 

ἴθ Οοπροίταοίίοπ ἄον ὕεγθα 465 Τ εἷ- 
16.5.5. Ζ.. 0.4. 

160. ὅ. ὕπερθεν ἀϊς δίαάδέ Βι βῖσῖβ 
ΒΖ ῖο, Θς 

0. ὕὕεθεον ϑ88ῖ5 νρὶ. ο. 38. 59. 62. 
{Πεθον ΟΠ θη πιΐβ ο. 91. 
{Πεῦϑν Ῥαργοπιῖδ ο. 08. 
{ΤΠ 6 06γ ἀϊθ [π56] Ῥγοβορ δ ο. 41. 

τ. Ῥεῦ νομός Ναίδο ἂρ Ζννἰβοῆθη 
ἄθιη βθῦθηπην ἐἰβοῆθη ἀπά Ροϑ᾽ αβἰβοῆθη 
ΝΙασὴ. ἱππουθα!]ῦ ἄθν διδάίε Βα- 
Ὀαβίϊβ ἀηα Βαβῖτίδ. 

8. ὅτε --- ἐγένοντο; 
166, 

ΘΌΘΠ50 6. 

Ὁ 
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118. 1. ΟΑΡ, 108--167. 141 

μυριάδες. καὶ τούτων βαναυσίης οὐδεὶς δεδάηκε οὐδέν, ἀλλ᾽ 
ἀνεῖνται ἐς τὸ μάχιμον. Καλασιρέων δὲ οἵδε ἄλλοι νομοί εἰσι" 
Θηβαῖος, Βουβαστίτης, ᾿ἀφϑίτης, Τανίτης, Μενδήσιος., Σεβεν- 

νύτης. ᾿ἀϑοιβίτης. Φαρβαιϑίτης ; Θμουύτης, Ὀνουφίτης, ᾿άνυ- 

σιος, Μυεκχφορίτης᾽ οὗτος ὁ νομὸς ἐν νήσῳ οἰκέει, ἀντίον Βου- 

βάστιος πόλιος. οὗτοι δὲ οἵ νομοὶ ἀν τ εἰσί, γενόμενοι. 

τε ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο, πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδες ἀνδρῶν. 
οὐδὲ τούτοισι ἔξεστι τέχνην ἐπασκῆσαι οὐδεμίαν, ἀλλὰ τὰ ἐς 
πόλεμον ἐπασκέουσι μοῦνα, παῖς παρὰ πατρὸς ἐχδεκόμενος. 
Εἰ μέν νυν καὶ τοῦτο παρ᾽ Αἰγυπτίων μεμαϑήκασι οἵ “Ελληνες. 
οὐκ ἔχω ἀτρεκέως κρῖναι. ὁρέων καὶ Θρήικας καὶ Σικύϑας καὶ 
Πέρσας καὶ Μυδοὺς καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς βαρβάρους ἀποτι- 
μοτέρους τῶν ἄλλων ἡγημένους πολιητέων τοὺς τὰς τέχνας 
μανθάνοντας καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτων, τοὺς δ᾽ ἀπηλλαγμέ- 
νους τῶν χειρωναξιέων γενναίους νομίζοντας εἶναι. καὶ μάλι- 

στα τοὺς ἐς τὸν πόλεμον ἀνειμένους. μεμαϑήκασι δ᾽ ὦν τοῦτο 
πάντες οἵ Ἕλληνες, καὶ μάλιστα Μακεδαιμόνιοι, ἥκιστα δὲ Κο- 
ρένϑιοι ὄνονται τοὺς χειροτέχνας. Γέρεα δέ σφι ἦν τάδε ἐξα- 

1608. ἀὰ5 Ερυθομί ἀογ ὙΥ αἴϊεπ- 
Γὰ υπιπρ 5. 2. ο. 164, 

1607. 10. εἰ μὲν ---μεμαϑή- 
κασι. Ἐὶ θη θρτ]οΠύ ἀπίοη (16) με- 
μαϑήκασι δ᾽ ὦν. οπ νυν δπὶ 5ἷ8δ. 68 
δείοσπύ Βᾶῦθπ, ἰδύ Ζυνθι δι μαΐξ, ἃ 8. 
ΒΙΟΠΘΥ δ, ἀδ59 518 65 σϑίθγπηί ΠΆΡδπ. 
ὕσθεν δ᾽ ὧν (ππύ. 10) 5. Ζ. ο. 125. 

1. δεδάηκε ρορίϊβοι [ἂν μεμα- 
Δ ηἈ:ε. 
Ὁ ἀνεῖνται ἐς τὸ μάχιμον. 

γΕ]. ς. 167 τοὺς ἐς πόλεμον ἀνξιμέἕ- 
νους δα Ῥ6Ι]απὶ ἀοδεϊπαίοβ. 8. Ζ. 6. 
θῦ. 

106. 2. Μ|β. Αὐβπᾶβπια 465 {Π6- 
Ῥδηΐβοθθπ νομός ([π ΟΡενργρίθη 
Ιασθὴῆ ἀϊθ ἄρυϊροπ Νοιηθη ἱπὶ ὅβύ- 
ἰσθοπ ἀπά ταῖς] ογοη Πο]α. 5.. Ζ. 6. 
104. 
ῥ.- οἰκέει. γε]. οι. 1]. Π| 636 

νήσων αἱ ναΐουσι περὴν ἁλός. ἴ5ο- 
ογϑύ. τὴν πόλιν σποράδην καὶ κατὰ 
κώμας οἰκοῦσαν συναγαγών. 

θ, γενόμενοι, ἔτεϊ Δηροβ ἢ ]ο5- 
856Π, ἱπάδιη βίαϊψέ 468 γογδιβοθβδη- 

46Γγ8. 
18. ἡγημένους (8. 4. α. 115) ἰδ 

τηϊῦ ἄ6πὶ δ] οομοἀθαΐοπάθη νοιέξον- 
τας (υπίεπ 15) δα τοὺς βαρβάρους 
Ζὰ θοΖίθμβῃ. 

14͵ ἀπηλλαγμένο υς τῶν ὙΕΊΣ, 
ρωναξιέων. 6]. 60 ἔϑνος εὺ- 
ηϑίης ἡλιϑίου ἀπηλλαγμένον. 

βθπθπ γΟΥΒΟΠινοθία : τούτους τοὺς ΤΕ “ 
νομοὺς Καλασέριε 9 ἔχουσι. ὃ. ἐς τὸν μέ τα τι ἐτης ἀν ξιὰ ἐ- 
Ἵ: ΡΩΝ τὴν χα δέ ξω; ἜΑΡ ΤΗΝ νοῦς 8. 4. ο. 105. ἀνεῖνται ἐς τὸ μά- 

υνΐθ ο. 108. 
ἢ. παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδε- 

κόμενος 856. τὰ ἐς πόλεμον. αδπΖ 

υνἱθ ὨΙΘΓ ΓΤ παῖς παρὰ πατρὸς ἐκ- 
δεχόμενος τὴν ἀρχήν. 85 Ῥαγέϊο. 
ἐκδεκ. Κοππίθ ἄθιῃ Ἠδαρίγουθαπι 
ἐπασκχέουσι ταϊὺ οἴσθπθῖι ϑαθ]οοῦ δη- 
δε συ νυθγάθῃ,, νυϑὶ] παῖς ἱπ φο]]16ο- 
ΕΥΘΥ Βεάθυξαῃρ σᾶπ πιὶύ ἀθι Ηδαρέ- 
5076 οὐ Ζαβαπιηθηςα ΠῈ, 

’ 

χιμον. 
μεμαϑήκασι δ᾽ ὦν. 
ὧν 85. οὔδπη Ζὰ 10. 

17. ἥκιστα --- ὄνονται. ἘΞ 
ΙΧ ίθα διοι αἴθ Ἠδπάννοσκε, Καὶπ- 
βίθ, ἀογ Ηδηᾶθὶ ἴῃ Κουϊηί ἢ πὰ ἢ ἃ 5 
ἴῃ ἔαϑδύ αἰΐθη ἄρδγίσοπ ϑιδάίθπ αυῖο- 
ΟΠ θη πα8. 

108. 18. σφι 86. τοῖς μαχίμοις. 
ἐξαραιρημένα. δὟῪρ!. 1 148 χῶ- 

ἴδει δ᾽ 

1606 

101 

108 

καὶ τοῦτο ννυῖθ 50 πιᾶποῖιθβ 8ἃπ-- 
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ραιρημένα μούνοισι αἰγυπτίων πάρεξ τῶν ἱρέων, ἄρουραν ἐξαί- 
Ὅξτον δυώδεκα ἑκάστῳ ἀτελέες. ἡ δὲ ἄρουρα ἑκατὸν “πήχεων 
ἐστὶ “Αἰγυπτίων πάντῃ, ὁ δὲ Αἰγύπτιος πήχυς τυγχάνει ἴσος 

ἐὼν τῷ Σαμίῳ. ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι ἅπασι ην ἐξαραιρημένα, 
τάδε δὲ ἐν περιτροπῇ ἐκαρποῦντο χαὶ οὐδαμὰ ὡυτοί᾽ Καλασι- 

, , Ἀν Ἔ , 271 1 2 , }Ὶ [ω} 
ρέων χίλιοι καὶ Ερμοτυβίων ἄλλοι ἐδορυφόρεον ἐνιαυτὸν ἕκα- 

στοι τὸν βασιλέα᾽ τούτοισι δ᾽ ὧν τάδε παρεξ τῶν ἀρουρέων 
κα ᾿ ᾿ 32 ἰν σ Ἷ - 

ἄλλα ἐδίδοτο ἐπ᾿ ἡμέρῃ ἑκάστῃ, ὀπτοῦ σίτου σταϑμὸς πέντε 
΄ - ΄ ᾽ - 

μνέαι ἑκάστῳ, κρεῶν βοέων δύο μνέαι, οἴνου τέσσερες ἀρυστῆ- 
οὲς. ταῦτα τοῖσι αἰεὶ δορυφορέουσι ἐδέδοτο. 

3 ΄, κ ΄ “ 3 , Ε ᾿ ᾽ ΄, 
Ἐπείτε δὲ συνίοντες ὁ τὲ ι.ἀπρίης γῶν τοὺς ἐπικούρους 

καὶ ὁ Ἥἅμασιξς πάντας τοὺς Αἰγυπτίους ἀπίκοντο ἐς Μώμεμφιν 
, , 2 2 δ 5 , κι 5.1. τὴν ὃς ΄ “δ 

πόλιν, συνέβαλον καὶ ἐμαχέσαντο μὲν εὖ οἵ ξεῖνοι. πληϑεὶ δὲ 
χω ΠΑ , γ7 . - δ , ᾽ , ᾿ , 

πολλῷ ἐλασσονὲς ἔοντὲς κατὰ τοῦτο ἑσσωϑησαν. Απρίξεω δὲ λέ- 
᾿ φ, “; 6 , 390» ἡ ῇ , ’ 

γεται εἶναι ηδὲ ἡ διανοια, μηδ ἂν ϑεὸν μιν μηδένα δυνασϑαι 
παύσαι τῆς βασιληέης᾽ οὕτω ἀσφαλέως ἑωυτῷ ἵδρύσϑαι ἐδόκεε. 
καὶ δὴ τότε συμβαλὼν ἑσσώϑη. καὶ ξωγρηϑεὶς ἀπήχϑη ἐς Σαῖν 

ο - ΄ Ε ΄ ν 7 

πόλιν. ἐς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία πρότερον ἐόντα. τότε δὲ ᾿Δμάσιος 
ἤδη βασιλήια. ἐνθαῦτα δὲ τέως μὲν ἐτρέφετο ἐν τοῖσι βασιληΐ- 

ρος ἐξαραιρημένος Ποσειδέωνι. ΥΩ]. 
πὶ ΕΟ] ἐπάρῃ ἄρουραι ἐξαίρεται. 

2. πήχεων. Οειπεῖϊπί 15 ἀϊδ ἴπ 
Ἀφερυρέθη δἰ προ ἢσίθ Καμ!ρΊο 6 Οὐ ΘΓ 
ῬΔΟυ]οπίβοῆθ Ε]16 νοῦ 27 ΕἾπρογ- 
Ὀτοϊίθη ἀ16 ὰπὶ 8 ΕἸΠρογγεϊίθη ἰδπ- 
56 Ὲ νΥΔΥ 815 α16 Πϑ ]Θηΐβοῖθ, αι απδπο- 
1655..2.1 178. 

8. πάντῃ ἷπ5 Ὁονίογί; υυῖθ θυ 
181. Ῥάᾶπδοῦ ᾿ἄδϑύ βἴοῃ θθυθοῆποπ, 
4855 αἷς ἄρουρα γοπ 10000 κῦπίρ- 
ποῆθη Θαδάγαί θη 2840 τῇρὶπῃ, 
Θυδατγαίξαθ5. πιΐασθίθ. 8 δα οἰπθπ 
Μουϑοη 9ὅ900 Θυδάγαί 55. σθῃθη, 
80 Κοπιπιθη 21 ἄρουραι προίδῃγ 18 
ἀπδοΡοῦ Μογσθη Ὁ] βίο, 

4. τῷ Σ αμέῳ. ὌὍϊε δαιιΐβομα ἘΠΠ6 
ὉΠίΘΥΒΟΗΪ θα ἰοῦ αἰθοὸ νοὴ ἄθγ Β6|16- 
πίβοπεπ. γε], 1 50. 

ὅ. ἐν περιτροπῇ ΡΘΥ γΥἱοβδ. 
6. ἄλλοι 56. χίλιοι. 5. 4. 6. 140. 
ἐδορυφόρ. δορυφορέειν ο. 8 ΟΙ8. 
δ ἢ 1Π 127 Ὁροίτην χίλιοι μὲν 
Περσέων ἐδορυφόρεον. 

8. πτοῦ σίτου δεπεί. ρᾶγιὶ- 
ἔνα. 
σταϑμὸς πέντε μνέαι. γν 

εὐνυατίθίθβη βἰδίί ἀθ5 Νοιιῖη, πέντε 

ὡν. ἄδπ δβηβίν; ἵπὶ αὐ θοβίβομεπ 
ἈΒΒΙ ΠΕ ΠΠΘΛῸ πὶ δῖοῃ Βάπβσ παπιθυῖβοῃς 
ΒερΥ 6 ΤΠ σοπὶ Νοιηθπ ἱπὶ Δ588. Υ 6]. 
114 σταϑμον ἔχοντες τριήκοντα 
τάλαντα. δρὶ. ο. 158. θ)ὲ5 6ε- 
υἹοπέ ἀοὺ δὐίίβομοπ ΜΠ πθ. τυϑίοῆο, 
100 τδοῆπηθη ππιΐαβϑί, Ὀοίγᾶσέ ἀπ- 
δείδην 29 [μού. 

9. ἀρ υστῆρες:ϑομορρθη“ ἐγκιᾶσε 
Ηδβυ οἰϊαδτηϊ κοτύλαι. Εἶπα κοτύυλη 
δηίβρυομέ ἀπροίδην οεἴποπὶ  ἴθτ 6 }- 
ααδΥῦ. 

10. τοῖσι αἰεὶ δορυφορέουσιε 
85. Ζ. 6. 98. 

169. 
ο. 108. 

19. πάντας 5. α6. 1602, 
Μώμεμφιν 5. 4. ο. 108. 
14. κατὰ τοῦτο αἰ. διὰ τοῦτο. 
15. μηδ᾽ ἂν ϑεόν. ἘΠῚ ἀΐεδε 

ἔγονθὶ πᾶς 56] 5 Ρου ποθα πο Ἔγθῖ  ἴἢ πὶ 
αἷς ΝΝεπιθβῖβ, 5. ἘΠπ|οιίαπρ 5.16. 17. 

10. ἰδρύσϑαι 8565. τὴν βασι- 
ληΐην. 

19. τέως μὲν -- τέλος δὲ νιῖε 
Ι 82. τέως μὲν --- μετὰ δέ 1 11. 860. 

11. ἐπικούρους. ΡγρΙ. 

10 



10 

18 

118. 11. ΟΑΡ, 109--170. 145 

"» τ΄ μἶ Ξ 
οἱσι, καί μὲν Ἄμασις εὖ περιεῖπε" τέλος δὲ μεμφομένων Αἰγυ- 
πτίων., ὡς οὐ ποιέοι δίκαια, τρέφων τὸν σφίσι τε καὶ ἑωυτῷ 
Ξ ο ᾿ ἈΜᾺΝ ᾽ ᾿ «ἶ 
ἔχϑιστον. ουτῶ δὴ παραδιδοῖ τὸν Απρίην τοῖσι Αἰγυπτίοισι. 

νι ᾽ 4: Ἂν , 

οὗ δέ μιν ἀπέπνιξαν καὶ ἔπειτεν ἔϑαψαν ἐν τῇσι πατρωέῃσι τα- 
φῇσι. αἱ δέ εἰσι ἐν τῷ ἱρῷ τῆς ᾿4ϑηναίης., ἀγχοτάτω τοῦ μεγά-᾿ 

3 ΄ ᾽ »-} ΄ 2, Α Ἢ, “ λ ρου, ἐσιόντι ἀριστερῆς χειρὸς. ἔϑαψαν δὲ Σαΐται πάντας τοὺς 
ἐκ νομοῦ τούτου γενομένους βασιλέας ἔσω ἐν τῷ ἱρῷ. καὶ γὰρ 

» »"» »νἭ Ἵ -" 

τὸ τοῦ ᾿Δμάσιος σῆμα ἑκαστέρω μέν ἐστι τοῦ μεγάρου ἢ τὸ τοῦ 
᾿Δπρέεω καὶ τῶν τούτου προπατόρων, ἔστι μέντοι καὶ τοῦτο ἐν 
τῇ αὐλῇ τοῦ ἱροῦ, παστὰς λιϑίνη μεγάλη καὶ ἠσκημένη στυλοισί 
τε φοίνικας τὰ δένδρεα μεμιμημένοισι καὶ τῇ ἄλλῃ δαπάνῃ. 
ἔσω δὲ ἐν τῇ παστάδι διξὰ ϑυρώματα ἕστηκε, ἐν δὲ τοῖσι ϑυρώ- 
μασι ἡ ϑήκη ἐστί. Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι 
ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ἐξαγορεύειν τοὔνομα ἐν Σαάϊ ἐν τῷ ἱρῷ 
τῆς ᾿4ϑηναίης, ὕπισϑε τοῦ νηοῦ. 

1. εὖ περιεῖπε 56656Π5. σεεριέ- 
πειν τρηχέως (1 175). 

5Ὲ οὕτω δή μοθέ ἀθπ Νεαοοϊιβαίζ 
ΠΟΥΨΟΥ, νγῖ6 ἐνθαῦτα δή. 5. Ζ. 6. 
118. 

ὅ. ᾿ϑηναΐίης. εν Νείίῃ. 5. 2. 
ο. 82. 

ὠὲἐγάρου. μέγαρον ἰδὲ ἄογ ἱπποΥ- 
ϑίθ, πειϊροία βδαπι 4685 Τειρε 5 
(νηδς). 85. Ζ. α. 68. 

6. ἐσιόντι. 8. 2. ο. 1 (ἄνω ἰόντι). 

ΝΠ οἢ . ἐκ νομοῦ τούτου. 
ΤΟΥ Απηδϑῖὶβ Ῥβδιπμτηθίϊοῃ (ο. 158)... 
Νϑοῖδο (6. 158), Ῥβαιητηῖθ (6. 160), 
ἩἨορῆτγαὰ (ἀρυῖθβ ο. 101). 

8. ἑκαστέρῳ μὲν ἔστι, ἄδθιῃ 
δπέβρυϊομέ απίεπ (9) ἔστι μέντοι καὶ 
τοῦτο. 

10. αὐλῇ ἂπ εἶπεν ϑοῖίς ἀθ8 δᾶα- 
ἰθπμοῖθβ, ἀθὺ Ζυτπη μέγαρον (5. οθθπ 
8) Ῥἄμτία. ΜΕ]. ο. 148, Απ εἶπθ ἀδὺ 
ϑεϊίοα ἀ6γ αὐλή ΒΟΒΙο55. βἷθ ἀἷδ 
παστάς ἃ. ᾿. εἶπε βου θσυμηῖσα 
ϑϑ᾽ ἔθ πῃ} 8 ὙΟῚ. ΕΥ 718. 
ἠσπημένη οτὐπϑία; 5. Ζ, 6. 180. 

11. φοένικας τὰ δένδρεα, Βε- 
δομία ἀθπ Αὐτκοὶ θοὶ ἀδὺ Ἀρκϑδυένα 
δένδρεα. 
μεμιμημένοισι, Ῥετῖ, 

τηϑαϊαϊον Βεάφαίιπρ. Ὦϊδ 
8585. ἴῃ 
ἀρὶίδ]ς 

παντὸς τοῦ τῆς ᾿άΑϑηναίης 

ἀἴθδθον δϑαϊθπ Πδίίοπ 4150 αἴθ ΕΌΤΙΩ 
4ονγ Ῥαϊιποπκύοπθ. Ηδυῆροι ποοἢ 
ννυγάθη αἴθ ΒοΥπθη ἀδν Το ΟΒΌ] πα 
θ4]4 ἱπ ἀν δϑβοῃ]οββπθη Κποβροπ-, 
Βα! ἱπ ἀ6γ δἠξξαϊ ἐδέθη Κοιομύουπι 
ΖῸΥ Αἀββοδηιποκαπρ ἀογ ϑϑα]!οποαρῖ- 
(816 ὈαπαίζΖέ, 50 4855 416 θα [6 5  Ὀ5 
ἀὰ5. Απβθῆθη νοη Ραἰπθᾶπτηθπ, Τμο- 
τοβὈ απο θυ μ᾿ ϑ]ίθη, 

12. διξὰ ϑυρώματα. ἴῃ 4εΓ 
ΘᾺ ΠΠΘΥ οΟγταῖ θη Θϑἰίθη μα 6 (παστας) 
Ὀεΐαπα 5ἴοῃ αἴθ συδθκαιιπηον (ϑήκχη 
οὔοΥ οἴκημα ϑηήκαιον) 465 Απηαβῖϑ, 
αἴθ ἀαγοι Βορρεἰγοη (διξὰ ϑυρώ- 
ματαὴ νοῦ ἀδγ παστας ΔΡΡΘβοι οβ- 
56 ὙΥΆΥ. 

ἐν δὲ τοῖσι ϑυρώμασι 
τὸς τῶν ϑυρωμάτων. 

2 
ΞΞΞ δψΨ- 

110. 10. ταφαΐί. ἨδφΠρ νογθησίβ 
Οτᾶθεν ἀθ5 Οδϑίσυὶβ (τοῦ οὐκ ὅσιον 
ποιεῦμαι κτλ. ΚΕ]. ς. 61. 86. 186) Ρ6- 
ἔαπᾶθπ βἴοι διοῃ δι ἄθπι ἜΒΘΙΠ θη 
ἘδΙάος νὸπ Ῥλμῖϊαα δι ἀθίμιορίθηβ 
αυθῆζθ, 850 νυῖθ ἱπ ἄἀοὺ ϑίδαί Βιιβιτὶβ 
ἃ π᾿ δἰπϑῖῃ ΝΙΆΥΠΙ. 

14. 

ἄβῃ. 
ἱρόν πᾷ νηύδς πἀπίθγβομίο- 
8 ΖῈ σὲ Θ8ὲ 

10. τῆς ᾿ϑηναέης. Βυδοῦγ]ο- 
σἴβοῦ ἐὰν τοῦ τῆς ᾿ϑηναίης νηοῦ. 
Βεϊβρίθὶ ἀμ η ον Βυδοι υ]ορσίθη 8, 
Ζ,. 9.127. 

11 ὸ 
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εν , Η - , ἌΝ ὁ ων -« ΄ ΄ 
ἐχόμεναι τοίχου, καὶ ἐν τῷ τεμένεϊ ὀβελοὶ ἑστᾶσι μεγάλοι λίϑι- 
νοι. λίμνη τέ ἐστι ἐχομένη λιϑίνῃ κρηπῖδι κεκοσμημένη καὶ ἐρ- 

3 “ ᾽ 
γασμένη εὖ κύκλῳ, καὶ μέγαϑος. ὡς ἐμοὶ ἐδόκεε, ὅσηπερ ἡ ἐν 
“17ήλῳ ἡ τροχοειδὴς καλεομένη. Ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δεί- 

111 ᾿ : ὑτοῦ ) υ ν Ἵ 7 κηλα τῶν παϑεῶν αὐτοῦ νῦκτος ποιξυσι, τὰ καλεουσι μυστηρια 
΄ 

Αἰγύπτιοι. περὶ μέν νυν τούτων εἰδότι μοι ἐπὶ πλέον, ὡς ἕχα- 
3 »" , ἕω » ε »" 

στα αὐτῶν ἔχει. εὔστομα κεέσϑω. καὶ τῆς Ζίήμητρος τελετῆς 
Ν Υ". 

πέρι. τὴν οἵ Ἕλληνες ϑεσμοφόρια καλέουσι, καὶ ταύτης μοι 
,, ) χ - 

πέρι εὔστομα κεέσϑω., πλὴν ὅσον αὐτῆς ὁσίη ἐστὶ λέγειν. αἵ 
ΖΙαναοῦ ϑυγατέρες ἡσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου 
ἐξαγαγοῦσαι καὶ διδάξασαι τὰς Πελασγιώτιδας γυναῖκας. μετὰ 
δὲ ἐξαναστάσης πάσης Πελοποννήσου ὑπὸ ΖΙωριέων ἐξαπώλετο 
ἕ “ΠΕ δ ΣΥΝ Τεν , ΄ εἶ 3 2 
ῃ τξλετη, οἱ δὲ υπολειφϑέντες Πελοποννησίων καὶ οὐκ ἐξανα- 

στάντες ᾿ἀρκάδες διέσωξον αὐτὴν μοῦνοι. ; 

1. ἐχόμεναι ο. σ6π. ,,6 018 π5 
ἀεγ. ὕὍεθεοι ἔχεσθαι ο. σεπ. νϑ]. α. 
1ῦϑα. ο. 148. 
τεμένει. ΗΪδΥ νυΣῖθ 1 188 δ τέμε- 

ψος σ᾽οϊομ εἀδαίεπα πϊύ ἵρόν. 
ὀβελοί 5. 4. ο. 111. 
ῶ. ἐχομένη 56. τῶν ὀβελῶν. 5. 

οὔδη Ζ. 18. 
κρηπίς ὈὉϊενταπα, Επϊη [88 - 

Βαηῃρ, Υρ). 1 185 ἐπείτε δέ οἵ 
ὀρώρυκτο, λίϑους ἀγαγομένη κρη- 
πῖδα κύχλλῳ περὶ αὐτὴν (λίμνην) 
ἤλασε. ῬεΥ 5868 βατηῦ ἀδη ἴῃπ οἷπ- 
ἕαβθοπάθῃ [{Π|6νν πάθη 50} ποοῖ 
ποαίθ θεοὶ ἄθπι ον 88- 6] - Ηδϑὰν 
(8415) νου παπάβη βϑίῃ. 

8 μέγαϑος. Αοο. 465 ΒεΖαβ5. 
4, τροχοειδής. Απ ἀΐδοθοιη 566 

5011 Τιοἴο ἀθη Αρο]]ο σθῦθογθη Βὰἃ- 
Ῥεη. δοη ἄδθπι 566 νυῖθ νοῃ ββϑίπθῃ 
τ δυπηδ θυ 51π4 ποοῖ Πθαίθ Θ'ΡΌΓΘΠ 
Ζὰ ἢπάδη. 

171. 4. ἐν Ποὺ πἰομί ΞΞ ἴῃ, 
ὁ. 159. 108. 

ὃ εέκη λα. Τὰ ᾿ἤπθη νναγάθῃ νυ ῃυ- 
βοβϑι !οἢ ἀἷθ Πμο᾽ ἀΘ μϑβο]οΚϑαὶθ 465 
Οδῖγῖβ (αὐτοῦ), 5. 2. ο. Θ2. πιϊπιῖβ οἷ 
ἀδυροβίθ!!. 

γ6]. 

5. μυστήρια, πῖομέ τϊέ ἀΐεβοπι 
στίθοι. δ οὐ, βδοπάβγπ πιῖΐ ἄθπὶ θηύ- 
ΒΡΓΘΟ θη άθη ἄρυρίβοπθῃ. 

θ. μέν νυν αερεηβαίζ ὃ 
εἰδότι. ἘΠῤὧ᾿ 5ομεὶπέ ἀδπϑοῖν, ἀδ 85 

Ηδρτγ. βϑθϑύ ἴπ ἀΐθδθη Οἰδῃθὶπιοαϊ οἷπ- 
δονυθιῃῦ ννδΓ. 

ἐπὶ πλέον. 80 οἵν θεοὶ Ηεγοά. 
γο]. Υ 51 οὐδέ οἵ ἐξεγένετο ἐπὶ 
πλέον ἔτι σημῆναι περὶ τῆς ἀνόδου 
τῆς παρὰ βασιλέα. 

π΄. εὔστομα κεέσϑ'ω. 8. Ζ. ς. 45. 
γε]. βορὰ. Ῥμ]οοῦ. 201 εὔστοι᾽ ἔχε 
ΞΞΞισύγια: 

ΖΦήμωητρος, ἀογ 155. 85. ο. ὅ9. 

8. ϑεσμοφόρια. Ὀϊς Μυβίεογϊθπ 
ἄθν Ὁποβιπορ ουίβομθη Ῥεπιθίοσ πὰ 
ον Κογθ ννυυγάθπ ἀπίρυ υϑυβοδῖο- 
ἄσπρη Ναιπθὴ ἵπ ἄθη γϑυβοῃ᾽θἀθπβίθη 
αεροπάθη ΟΥἸθομε πα πα5 σοΐοϊοσῦ. [ἢ 
ἄθη ατϊβοδ θη ὙΤΠΕΒΠΙΟΡ Πουΐθη 
ννσάθ πϑιμθη ἢ} Τοπιθίου αἰ Β6- 
ΒομἐζΖουῖϊη ἀθθ ΑοΚούθδαθ5. ἀπά 
4ε5 ΕΠ Βοβίδηἀθϑβ σοπῇ νου δοϊγαίθείθῃ 
Ἐγδαθη ἀπίρυ σϑῃθὶ πη ἰββυ θη δ 6- 
Ὀγδαοθθη νογθῆγί. δοη ἀ6π οἰθαιβιηϊ- 
βοῆθη Μυβίογίθη ἀπίθγβοῃϊθάθπ 5 οἷ 
ἀϊο ἐμοβιπορ μουίβομθπ ἀδάπτγοῖ, ἀἃ55 
516 ΠῸΓ 485 νυ ϑῖθ! 1 6 ΘΙ θβο ον δη- 
σίθηρεπ. 

9, αὐτῆς νοη ὅσον Δομϑηρὶρ. 
ὁσίη ἴα5 ἰδ δαβδίαπεον : διιοῖ 

ο. 45. 
αἱ Ἰαναοῦ ϑυγ. Ῥῖς Βαπαίάδη. 
152. ἐξαναστάσης -- ὑπό. ΜΕ]. 

απίοη ἐξαναστάντες ἴπ ρᾶπβῖνου Βε- 
ἀδαίαπρ. ἐξαναστάντες δἔ(εΥ πεῖύ ἐξ 
ἠϑέων νογθαπάθῃ, 
ἠθέων ὑπὸ Σκυϑέων ἐξαναστάντες. 

ὃ 

-. 

Δ ΠΟ ἀν Δ ΤΣ ἐπ τὸν 
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Υ : ἡ ἐν κα ᾿ δὰ τα 

118. {1.. ΟΑΡ. 171----172. 1462 ᾿ 

ΙΝ 

ἣ ᾿ἀπρίεω ὃὲ ὧδε καταραιρημένου ἐβασίλευσε Ἄμασις, 112 
ἐ νομοῦ μὲν Σαΐτεω ἐών, ἐκ τῆς δὲ ἣν πόλιος, οὔνομα οἵ ἐστι 
᾿ Σιούφ. τὰ μὲν δὴ πρῶτα κατώνοντο τὸν ᾿ἅμασιν Αἰγύπτιοι καὶ 
' ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλῃ ἦγον ἅτε δὴ δημότην τὸ πρὶν ἐόντα 

καὶ οἰκέης οὐκ ἐπιφανέος, μετὰ δὲ σοφίῃ αὐτοὺς ὃ “Ἄμασις, οὐκ 

ἢ; ἀγνωμοσύνῃ προσηγάγετο. ἦν οἱ ἄλλα τε ἀγαϑὰ μυρία, ἐν δὲ 
καὶ ποδανιπτὴρ χρύσεος, ἐν τῷ αὐτός τε ὁ Αμασις καὶ οἵ δαιτυ- 

δὶ 5 ᾿: -» 
ἧς μἰόνες οἵ πάντες τοὺς πόδας ἑκάστοτε ἀπενίξοντο᾽ τοῦτον κατ᾽ 
ἰν (᾽ , 2, ᾽ - Ι - 
Ἢ ὧν κόψας ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο, καὶ ἵδρυσε τῆς 
Γυ ’ [7 Ὃν ΄ ὺ 

10 πόλιος ὁχου ἣν ἐπιτηδεώτατον᾽ οἱ δὲ 4ἰγύπτιοι φοιτέοντες 
πρὸς τὠγαλμα ἐσέβοντο μεγάλως᾽ μαϑὼν δὲ ὁ "Ἄμασις τὸ ἐκ 
τῶν ἀστῶν ποιξύμενον., συγκαλέσας “ἰγυπτίους ἐξέφηνε φὰς 
ἐκ τοῦ ποδανιπτῆρος τώγαλμα γεγονέναι. ἐς τὸν πρότερον μὲν 

Χ 2 , 2 , ἈΤῸΣ , Χ Υ , , τοὺς Αἰγυπτίους ἐνεμέειν τε καὶ ἐνουρέειν καὶ πόδας ἐναπονί- 
, τὶ ΄ , » 3 ᾽ , ς , 

ἕξεσϑαι, τοτὲ δὲ μεγαλῶς σέβεσθαι. δὴ ὧν ἔφη λέγων ομοέως 
αὐτὸς τῷ ποδανιπτῆρι πεπρηγέναι᾽ εἰ γὰρ πρότερον εἶναι δη- 
μότης, ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρεόντι εἶναι αὐτῶν βασιλεύς. καὶ τιμᾶν 

1ὅ 

“ἐἔὁὍὁ 

11. ΑἸιδϑὶθ (ἄρυρί. Αδῇῃπιδ5) 
5809 ---520. 

1, καταραιρημένου. δ]. 1 
124 πρῶτοι γὰρ οὗτοι ἀποστάντες 
ἐκείνου καὶ γενόμενοι πρὸς σέο 
᾿Δστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. 

ὃ. ἐκ τὴς (ΞΞ ἧς) --- οἵ. ΨΥῖν ετ- 
γγαγίοίθεπ βίαίύ ἀ65 (βο νυβοῃθυθπ) 
Ρουβδη!  οΠ 6 π ῬΓΟΠοΙηΘΠ5 4ἃ5 θ6- 

-χηοηδίνδίϊν (ταύτῃ). ῬοοΙι 5. ο. 188. 

8. χατώνοντο 5. Ζ. 6. 136. 

4, ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ -- ἤγον. 
ΟἸεϊομεἀθιίοηά τύ ἐν οὐδενὶ λόγῳ 
ἐποιοῦντο. -- ἄγειν Αοεῖν ἃΌΟΝ ὙἹΙ 
160 οὐδαμοὺς μέζονας ὑμέων ἄξω. 
Μεάϊαπι 1 134 ἥκιστα δὲ τοὺς ἕωυ- 
τῶν ἑκαστάτω οἰκημένους ἐν τιμῇ 
ἄγονται. 
δημότην -- καὶ οἰκέης οὐκ 
πιφανέος. ἥερεοη ἀον Ἠΐηζι- 

Τρ αηρ᾽ οἶποβ ἀπσοι ἄθη ὅπ. 488]1- 
ἰδ ϊ5 δυδοοαν οκύθη Ργἃ α] οα ὑβθ συ "8 
Ζὰ εἰπεπὶ ἃπάθγη ΜΕΙ. Τ᾽ 99 ἐόντες 
σύντροφοί τὲ ἐκείνῳ καὶ οἰκίης οὐ 
φλαυροτέρης. 

οὐκ ἀγνωμοσύνῃ Ταϊοίθθ. Ῥ6Υ 
πθραίνθ Αδάσιοκ ρὲ σὰ ἀθν σοφίῃ 
ἀὰ5 ἀθυβθίθ θη Θπ βρυθοιθπάθ Ἠδπάθ]η 
πἴηζα. επη ἀγνωμοσύνη Ποϊδοί μοὶ 
Ηδν. βέθίβ 485. πηνουβίβηαϊσε ῬοσΠ θη 

ΗΈΒΟΡ. τ, 8. 3. Αὐτή. 

0 οἷρπα Καυδί (νυρὶ. ΤΥ 98. Υ' 88. 
ΥΙ 10. ΥἿ[9, 8. ΙΧ 5). 

6. ἐν δέ Δάγου 81. : ἘΠ ΒΖ ΟΣ ΣΝ 
8. κατ᾽ ὧν κόψας. ἴθεθεν ἀϊε 

ΤΊπ6515 5. Ζ. ο. 39. 

10. πόλιος, ἄον Θεποίϊν δὉ- 
ἤϑηρὶς γοὸπ οἴποπὶ Αἀνθυθίαπι ἀ65 
Οτίθ5. 

11. τὸ ἐκτῶν ἀστῶν π. ἐκ Ὀεῖπα 
Ραβϑῖν τυ α. 151. 

18. ἐς τὸν -- ἐνεμέειν δεν ἀεπ 
Τηῇη. 5. Ζ. α. θ4. 

14. Ζὰ καὶ πόδας ἐναπονέξε- 
σϑ'αιν Θπύπὶπιπὶ ἃπ8 ἐς τόν: ἐν τῷ 
ἀπά Ζὰ σέβεσϑαι: τόν. 

18. ἔφη λέγων 5. 2. ο. 118. 
«ὁμοίως -- πεπρηγέναι. γρ]. 

εὺ ππᾶ κακῶς πράττειν. )85 Ῥετί. 
γῸΠ ἀοΥ ταϊύ πὴ νογροσαπρθπθη ππα 
ἀδππ ουτιἀ δου πάθη  ογᾶπαθυ ἀπΡ. 

10. τῷ πο ὃ. ΟΠ ἄπρὶο νοι ὁμοίως 
5. 2. ο. 104. 

εἰ --- εἩνει 8. 2. ο. θ4. 
11. ἀλλ᾽ -- εἶναι. ἀλλά Βεϊδϑῦ ἴῃ 

ἄν Αροάορβὶβ οἷπθβ πυροίμοιβοῆθη 
ϑαίζοδ. ἀοοῖ νυϑπῖὶρδύθπϑ ροσα, 
οθγίθ). 8]. Χοπ. πὰρ. ΠῚ ὅ, 19 
εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώμεϑα, 
ἀλλὰ “τὸ γέ τοι πῦρ τοῦ καρποῦ 
κρεῖττόν ἐστι. 
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140 ἨΗΕΒΕΟΒΡΟΤῚ 

τε καὶ προμηϑέεσϑαι ἑωυτοῦ ἐκέλευε. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ προσ- 
113 ηγάγετο τοὺς «Αἰγυπτίους ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν. Ἐχρᾶτο δὲ 

καταστάσι πρηγμάτων τοιῇδε" τὸ μὲν ὄρϑριον μέχρι ὅτευ πλη- 
ϑώρης ἀγορῆς προϑύμως ἔπρησσε τὰ προσφερόμενα πρήγματα, 
τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἔπινέ τε καὶ κατέσκωπτε τοὺς συμπότας καὶ 
ἦν μάταιός τὲ καὶ παιγνιήμων. ἀχϑεσϑέντες δὲ τούτοισι οἱ φί- 
λοι αὐτοῦ ἐνουθέτεον αὐτὸν τοιάδε λέγοντες. ὮὯὮ βασιλεῦ. οὐκ 

ὀρθῶς σεωυτοῦ προέστηκας, ἐς τὸ ἄγαν φαῦλον προάγων σε- 
ωυτόν᾽ σὲ γὰρ χρῆν ἐν ϑρόνῳ σεμνῷ σεμνὸν ϑωκέοντα δι᾿ ἡμέ- 
ρης πρήσσειν τὰ πρήγματα. καὶ οὕτω «Αἰγύπτιοί τ᾽ ἂν ἠπιστέ- 
ατο, ὡς ὑπ᾽ ἀνδρὸς μεγάλου ἄρχονται, καὶ ἄμεινον σὺ ἂν 
ἤκουες νῦν δὲ ποιέεις οὐδαμῶς βασιλικά. Ὁ δ᾽ ἀμείβετο τοι- 
σίδε αὐτούς Τὰ τόξα οἵ κεκτημένοι, ἐπεὰν μὲν δέωνται χρᾶ- 
σϑαι, ἐντανύουσι ᾽ ἐπεὰν δὲ χρήσωνται, ἐκλύουσι. εἰ γὰρ δὴ 
τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη, ἐκραγείη ἄν; ὥστε ἐς τὸ δέον 
οὐκ ἂν ἔχοιεν αὐτοῖσι χρᾶσθαι. οὕτω δὴ καὶ ἀνθρώπου χκατά- 
στασις᾿ εἰ ἐϑέλοι κατεσπουδάσϑαι αἰεὶ μηδὲ ἐς παιγνίην τὸ μέ- 
ρος ἑωυτὸν ἀνιέναι, λάϑοι ἂν ἤτοι μανεὶς. ἢ ὃ γε ἀπόπληκτος 
γενόμενος. τὰ ἐγὼ ἐπιστάμενος μέρος ἑκατέρῳ νέμω. Ταῦτα 

ῖο56 νοσί- 1. προμηϑέεσϑθϑιαιν ὁ. δοοιβ. 
ΤΕΒΡΙΘΘΓΘ, ψθυθυὶ Δα εῃ ; Ὑ6]. ΙΧ 
108 προμηϑεόμενος τὸν ἀδελφεόν; 
ο. σοηθί. [ιοῖβδί 65. βδοηδύ.. ΕἸ ΓΒΟΥΡ 8 
ξὰν ειπαπάθη ἰγαροπό; 50 ΠΠ1 78. 

178. 8. μέχοι ὅτευ νἱἷθ μέχρι 
οὗ (5. Ζ. ο 19) πιϊ ἀ'εποί. νϑθυθαπάβη. 
Βεῖάθ Αυβάγζοκε βἰπά βὰπηΖ δ]θιο- 
Ὀδἀθιίοπα πὶ μέχρι. 
πληϑώρης ἀγορῆς. ΥΥΙ6 ἴον 

ὙΠ 229. Ῥαΐαν βεργδῦομὺ Ηθγ. ΕΥ̓ 
184 ἀγορῆς πληϑυούσης. ϑαϊάδθ: 
περὶ πλήϑουσαν ἀγορᾶν. περὶ ὥραν 
τετάρτην (νθηῃ ἀδν Τρ ἴπ 12 ὧραι 
οἰ ρσοίο!! ἰδύ 6) πέμπτην καὶ ἕ ἕχτην. 
τότε γαρ μάλιστα πλήϑει ἡ ἀγορᾶ. 
Οοπιοὶπί ἰδ ἄγ νογιζίαρ, πῖσῃ ΔΘ Γ 
Μία, ἄθη ον. ΤΥ 181 δυβάγθοκ- 
Το. αἰ5 "“μεσαμβρίη νοῦ ἀδθν ἀγορὰ 
πληϑύουσα ἀπίεγβομοϊ ϑύ. 

ὅ. τὸ -- ἀπὸ τούτου. Μ|Ε "6- 
βυπηπηίο Βεαθαίαπσ 465 Αὐξκοί5. 
6]. τὸ ἐνθεῦτεν: 5. 2. ο. 8.6. 

7. οὐκ ὀρϑῶς σ. προέστηκας 
»»ῃ ΟΠ γϑούθ Εἰ 1 1Ρ58 ΡΥδΘ65,) (8 ρβῦτῃ 
τη ΟἀογΆγ 5. “ς 

9. σεμνῷ σεμνόν. 
βίθι απ ἰδ τοῖο ΑΘδιομύ σουνᾶμ!, 

δι᾿ ἡμέρης. Ρ6Γ ἴο ἔὰ πὶ ἀἴδιῃ : 
ΘθΘη80 ΙΓ ., οΙ δὲς ἔτεος ο,, 33 
ἐκτῖνοι δὲ καὶ χελιδόνες δι΄ ἔτεος 
ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι. 

11. ἄμεινον --- ἤκουες. δαὶ 
ἀδ5 Ια. θ6 πὸ δι άϊγο. 

16. ἐς τὸ δέον Ἰαδέίο ΠΡ ΟΥ6. 
ὙΥ1Ὲ ἴον 1 59, Τπ δπάργου Βεάρι- 
ἰὰπρ 1119. 186.Ψ 

11. κατεσπουδάσϑαι (γοπ 
κατασπουδαάζομαι) γ6]. ο. 1714 οὐδα- 
μῶς κατεσπουδασμένος ἀνήρ. 

τὸ μέρος Δάνοτγθ!α!  ΡΟΥ νἱοθθ, 

18. ἀνιέναι - ξἑωυτόν. γειὶ. 
1Π3 2 ἀνεὶς τὸ τόξον. Ἰθαπδοῖι ἀνε- 
ἕναι ἑωυτόν 51ο᾽. ἃ ΒΡ 8 ἢ ΠΘΗ. 

ὅ γε. Ῥενῦ Θδεθγαιιοῖν ἀ6βθθ. Ρ]θο- 
ΠΑ ΒΟΙΒΟΠ 6 ὃ γε ἰδ όπιογῖβοι. Ηοιῃ. 
Οανϑ85. Π| 820 ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει 
ἀμύντορας ἠμαϑοέντος, ἢ ὃ ὅγε καὶ 
Σπαάρτηϑεν. 

19: ταῦτα μὲν τοὺς φ. ἀμ εἰ- 
ψατο. ἀμείβεσϑαι τυαῖΐ ἀορροἰέοπι 
Ἀσουδ. τεγραπθει; δι ΠῚ 52. ΥΗ. 

Ὁ 

10 



-- πε ἐὰν δ 

10 

118. 1{.- ΟΑΡ, 178--ἸΤῦ. 141 

ΕΙ μὲν τοὺς φίλους ἀμείψατο. “4έἔγεται δὲ ὁ νι καὶ ὅτε ἦν 114 
ἰδιώτης, ὡς φιλοπύτης ἣν καὶ φιλοσκώμμων καὶ οὐδαμῶς κατ- 
εἑσπουδασμένος ἀνήρ. ὅκως δέ μιν ἐπιλείποι πίνοντά τε καὶ 
εὐπαϑέοντα τὰ ἐπιτήδεα, κλέπτεσκε ἂν περιιών. οἱ δ᾽ ἄν μιν 
φάμενοι ἔχειν τὰ σφέτερα χρήματα ἀρνεόμενον ἄγεσκον ἐπὶ 

᾿ Ἁ κ 

μαντήιον, ὅκου ἑκάστοισι εἴη. πολλὰ μὲν δὴ καὶ ἡλίσκετο ὑπὸ 
» 3 

τῶν μαντηίων, πολλὰ δὲ καὶ ἀποφεύγεσκε. ἐπείτε δὲ καὶ ἐβα- 
: ᾿ - Ἄλον 15, 

σίλευσε, ἐποίησε τοιάδε᾽ ὅσοι μὲν αὐτὸν τῶν ϑεῶν ἀπέλυσαν 
» 5" » »" ᾽ ᾽, 

μὴ φῶρα εἶναι. τούτων μὲν τῶν ἱρῶν οὔτε ἐπεμέλετο οὔτε ἐς 
᾽ Χ γ «ἢ 3.“ 3φοΧ , 2) ἰν 3 ᾿ 3. τον 
ἐπισκευὴν ἐδίδου οὐδὲν. οὐδὲ φοιτέων ἔϑυξ ὡς οὐδενος ἐούσι 
ἀξίοισι ψευδέα τε μαντήια κεκτημένοισι᾽ ὅσοι δέ μιν κατέδησαν 

- 5 ’ Α ς 3 , -" ἢ Ἁ 2 , φῶρα εἶναι, τούτων δὲ ὡς ἀληϑέως ϑεῶν ἐόντων καὶ ἀψευδέα 
μαντήια παρεχομένων τὰ μάλιστα ἐπεμέλετο. Καὶ τοῦτο μὲν ἐν 11 
Σαάν τῇ ᾿4ϑηναίῃ προπύλαια ϑωμάσια οἷα ἐξεποίησε, πολλὸν 

186. Απᾶργβ οθβη 12 ὁ δὲ ἀμείβετο 
τοισέδε αὐτούς. 50 σον Π ]10}.. 

1714. 2. ὡς. Βεδοβέβ ἀϊδ ββίβπθυθ 
γευθίπάππρ, 465 ρουβόπ! 9) σθθυδιοῖ- 
ἴδῃ λέγομαι ταῖί ὡς οὐδεν ὅτι. 

8. ὅπκῶς ο. ορίδεῦ. ἴῃ 1ἰογαύγον Β6- 
ἀδαίαπρ, θη θη βρυϊομί 

4. κλέπτεσκε. ἴθεθου ἀϊδ ἰίθγα- 
ἰἶἰνε Βεάθιιξιιπρ ἄδὺ πὶ σον σ601- 
ἀθίθηῃ πιρογίοία 5. 2. 1 80. ΥΕ.Ὶ 
196 ὡς (- ὅκως) ἂν αἵ παρϑένοι 
γινοίατο γάμων ὡραῖαι, ἐς ἕν χωρίον 
ἐσάγεσπον ἀλέας. Απ ἀπβθῦου 
Βίθι6 ἰδ ον Βορυϊ ἀον ΨΥ Ιβάου- 
ΒοΙαηρ: ποσῖ ἀστοὶ 485 {]πΖιιθούτο- 
ἰδῃς ἄν ουβίδυκί. 5. 2. 1196 (ἐλάμ- 
βανον ἄν). ΥΥΘ πῖον ΠῚ 119 ἡ δὲ 
γυνὴ τοῦ Ἰνταφέρνεος φοιτέουσα ἐπὶ 
τὰς ϑύρας τοῦ βασιλέος κλαίξεσκε 
ἂν καὶ ὀδύρετο. 
οἵ δ᾽ 56. ὧν τὰ χρήματα ἔκλεψεν. 
ἄν ,βοβόνε σὰ ἄγεσκον, μὲν δοννοὶ 

Ζὰ φάμενοι, ννῖβ Ζὰ ἄγεσκον. 

06. ἡλίσκετο ἀθρυθμοπάθθδίαγ, 
οοπνιποθθαίαν, ϑοηϑί ἰδ ἁλίσκεσθαι 
ἴῃ. ἀἴοβον Βεάθιυίαηρ δθνν δ Π10} τϊί 
Ῥαγσγίϊο. νου απήδη. δ'ὸ [200 ἐπιβου- 
λεύων ξάλωκε; διοἢ 1 194, 

{. ἀποφεύγειν οἷη ἄδν Θογιομί5- 
ΒΡΓΔΟΒΘ Θ ΠΕ] Θ που Απδάγαοῖ, 
καὶ ἐβασίλευσε. καί --- ἴαπι. 

8,. ὅσοι μὲν -- τούτων μέν. 
-- ὅσοι δὲ (11) -- τούτων δέ. 

ῬΊΘβοῦς Ἀδθροπϑῖοι υγῖθ ΠΙΘΥ ὁ, 42 
Απῇ, ΥΩ]. Ζ. ο. 89. 

11. μαντήια κπεκτημένοισι. 
θ6γ Οοἱύ οἀ. Ηδγοβ νυϊγὰ αἱβ ΒοβιΖου 
465 ΟΥακοὶθ ἀπροβθῆθῃ 8 ΠΖ υΥ16 ΠΙΘΓ 
149 'πάε. 
κατέδησαν νογατνίοι θη. κα- 

ταδῆσαν ἀπᾶ ἀπολῦσαι βίθμθῃ 510} 
ΘΡΘη50, δ θη θ ΣῪ ΙΥ 08 παὶ ἣν μὲν 
καὶ οὗτοι ἐσορέοντες ἐς τὴν μαντι- 
κὴν καταδήσωσι ἐπιορκῆσαι; τοῦ 
δὲ ἐϑέως τὴν “ιεφαλὴν ἀποτάμνου- 
σι" ἣν δὲ οἵ ἐπελϑόντες μάντιες 
ἀπολύσωσι » ἄλλοι πάρεισι μάντιες 
καὶ μάλα ἄλλοι. 

17. 18. τοῦτο μὲν ---τοῦτο δ ἑ 
δι. ἐζι ος 80- 

14. ᾿4ϑηναΐίῃ ἄξεγ ἄσγρέ. Νείίῃ. 
5. 2. Ὁ. 09. 
προπύλαια 5. 2. ο. 101. 
Εν ἄθη πὺγ δϑΖνν πη θη Ζὰ 6ὺ- 

ΚΙάγθπάθη θαίίν οἵ δύ τοῖν ΑΥΘΒο ἢ 
οἷα δΘβομσίθθθα, ἀδ5. ποῖ Απδ]ο- 
δἷθ γοῃ ϑαυμάσιον ὡς 28 οὐκιἄγθη 
ἰδῦ, Υ6]. ΠῚ 118 τοσαῦτα μὲν ϑυω- 
μάτων πέρι εἰρήσϑω. ἀπόξει δὲ τῆς 
χώρης ϑεσπέσιον ὡς ἡδύ, ΥΥῖς ἃ π 
ἈΠΒΘΙῸΡ Θέ 116 ΤΥ 28 ἔνϑα τοὺς μὲν 
ὀκτὼ τῶν μηνῶν ἀφόρητος οἷος 
γίνεται κρυμός. Απ ϑωμάσια οἷα 
ΒΟΒΠἸοβϑῦ δἷοῖν [016 5. 1 (ϑωμάσια) 
ὅσων τὲ Ἀτλ. δἃῃ. γε. ἐν 194 οἵ 
δέ σφι ἄφϑονοι ὅσοι ἐν τοῖς οὔρεσι 
γίνονται. 

τ0 5" 
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πάντας ὑπερβαλλόμενος τῷ τε ὑψεὶ καὶ τῷ μεγάϑεϊ, ὅσων τε 
τὸ μέγαϑος λίϑων ἐστὶ καὶ ὁκοίων τέων, τοῦτο δὲ κολοσσοὺς 
μεγάλους καὶ ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέϑηκε, λίϑους τὲ 
ἄλλους ἐς ἐπισκευὴν ὑπερφυέας τὸ μέγαϑος ἐκόμισε. ἠγάγετο 
δὲ τούτων τοὺς μὲν ἐκ τῶν κατὰ Μέμφιν ἐουσέων λιϑοτομιέων, 
τοὺς δὲ ὑπερμεγάϑεας ἐξ ̓ Πλεφαντίνης πόλιος πλόον καὶ εἴκοσι 
ἡμερέων ἀπεχούσης ἀπὸ Σαϊιος. τὸ δὲ οὐκ ἥκιστα αὐτῶν ἀλλὰ 
μάλιστα ϑωμάξω. ἐστὶ τόδε οἴκημα μουνόλιϑον ἐκόμισε ἐξ 
Ἐλεφαντίνης πόλιος, καὶ τοῦτο ἐκόμιξον μὲν ἐπ᾽ ἔτεα τρία, 
δισχίλιοι. δέ οἵ προσετετάχατο ἄνδρες ἀγωγέες. καὶ οὗτοι ἅπαν-- 
τὲς ἦσαν κυβερνῆται. τῆς δὲ στέγης ταύτης τὸ μὲν μῆκος ἔξω- 
ϑέν ἐστι εἷς τε καὶ εἴκοσι πήχεες, εὖρος δὲ τεσσερεσκαίδεκα, 
ὕψος δὲ ὀχτώ. ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔξωϑεν τῆς στέγης τῆς μου- 
νολίϑου ἐστί. ἀτὰρ ἔσωϑεν τὸ μῆκος ὀχτωκαίδεκα πήχεων καὶ 
πυγῦνος, τὸ δὲ εὖρος δυώδεκα πήχξδων, τὸ δὲ ὕψος πέντε πή- 
χεῶν ἐστί. αὕτη τοῦ ἱροῦ κέεται παρὰ τὴν ἔσοδον. ἔσω γάρ 
μὲν ἐς τὸ ἴρόν φασι τῶνδ᾽ εἵνεκεν οὐκ ἐσελκύσαι᾽ τὸν ἀρχιτέ- 

1, πάντας, αἴ6 Ἀππ]ο 6 ΟΡ Κο 
δορδαύ, 
ὕσων τε --- λέϑ'ων. Π)ὲγ Οδμοίῖν 

πᾶποῦ νοι ἐστί 8}. ; 

2, τὸ μέγαϑος ἰδ Αρουβ. ἀ65 Β6- 
ΖΕ ; 

στὶ 50. τὰ προπυλαια. 
ὁκοίων τέων. δᾶ5 σὰ ΑαΪ]οο- 

{ἰγὰπ ἄθν Θυδη δύ ἀπα Θυδἰτἰδ{ 
ΗϊηΖισο σία τὶς θα ]}0 ἀ6 πη ΒΕρΥ 
465 Ὁ] προοϑύϊπιίθη. 
τοῦτο δὲ κολοσσοῦς Θδπίδρτϊομ 

ἄδπι οίρθη τοῦτο μὲν προπύλαια 
(νον. 5. 18). 
κολοσσούς, ϑίαίαμεπ νοη ΚοΙοβ- 

ΒΆ ΟῚ τόθ. 

᾿ς 8. ἀνδρύόσφιγγας, πιᾶπαη!]ϊ- 
οἰ6 Βριμίηχο, ἵπὶ ἀορθηβαίζ χὰ ἤθη 
νυν ὶ] Ιἤ θη ἀογ Ηδ]θπθη. νι]. 
Θύγαθο: οΥοῦ ἄθπὶ ϊησὰπρ ἴῃ ἤθη 
σονγοϊίοπ Βδιπι. (τέμενος) ᾿ἰδὺ εἷπ 
τηἷί ϑἰθῖποη σορἤαεβίογίον. ὕΥ ἐρ (νϑ]. 
ὁ, 180 ἐστρωμένη ὁδὸς λίϑιου), απ- 
σοίδῃν 100 Εΐπιθ5 Ὀγοῖί ππαὰ ἀγοὶ- 15 
ψΊΘΥΤἃ] 50 ἰᾶπσ. Ζυν Ἀοθοπίθη ἀπά 
Πιπῖκθη 465 Υορθ βἱπά δι1ι5 ϑίβιπθη 
σομδῦθηθ ϑρμΐηχο αὐ ἔσοβίθ]. "16 
ἀσυρύϊβομθη ϑρθίπχθ Ὀδβύθῃθπ 8115 
δἴπθπι Τωὄνν θη 610 τὴῖϊύ ΜΙ πβομθηκορῇ, 
αἰθ Θ΄ θῸ] ἀοὺ νογοϊηϊσ θη σοἰδίσθη 

απα ΘΙ ΒΙ1ΙΘἤθὰ Κυδῦί. .. Μοϊβίθπα ἱπ 
Υἱθρο δ ὕίζου Ο'οβία!,. αὶ αἴθ ἄδον- 
τπθηΒο  Πἴοῃ6 Καί 16. δὐζαάοαΐοη, 
51Πη4 516. νυὶϑ συ βοπάθ ΥΥ̓δομ θυ απ 8 
ψΟΥ ἤθη Το ροΙη, Ραϊᾷδίθη, αγάθθγη 
Δησοογδοιί. 

ὅ. ἠγαγετο. 
αἴπαπι. 

ὅ. λιϑοτομιἕων 5. 2. 6. 8. 
6. Ἐλεφαντένης 5. 2. 6. 11. 
πλόον καὶ εἴκοσι. ὙΥΪς νἷο!ὶ 

Βίαάϊεοη δαΐ οἷπο Τ᾽ ἀροίδησγί σίθησθῃ, 
8..2. 6. 9. 

1. οὐκ ἥκιστα -- ἀλλὰ μάλι- 
στα 5. Ζ. Ο. 48, 

8. μουνόλιϑον. Νεῖ. ο. 188 
νηὸς ἐξ ἑνὸς λίϑου πεποιημένος. 
Ἡϊΐον ἰδ νοῦ αἴποῃ δ ἐ6ἷ πὶ 6 πὶ ὁ ἢ 
ἀϊς Β 666. ε 

11. κυβερνῆται 5. ο. 1604, 
στέγης -ΞΞ- οἰκήματος. Να].ο.148. 

96. Νίαπ παύ ἄἀὰας Οονῖομύ ἀἴθβθβ 
Μοπο 5 δα 080238 Ῥίαπα οὐδ 
0238,5 Οεπίπου θογθοϊποί, Επϊπ 8δπ- 
ΠΙΟμογ ΜΟποΙ ἢ νοῦ ἀπροίδ ἢν ο]εὶ- 
οἤθη Ὀὶπιοποίοπθη θο πάοῦ δῖοι ἤθα- 
(6 "εὶ Τ᾽ 6] -οἱ - Μ δὶ, 

15. πυγών --- 20 δάκτυλοι, ννᾶϊι- 
γϑπα πῆχυς 234 δαάκτυλοι ππιΐαβϑῦ; 
5.2. 180. 

Βοδοῆίς ἀὰ5 Μίε- 



118. ΤΠ: ΟΡ, 176--171.. 149. 

κτονα αὐτῆς ἑλκομένης τῆς στέγης ἀναστενάξαι οἷά τὲ χρόνου ἐγ- 
γεγονότος πολλοῦ καὶ ἀχϑόμενον τῷ ἔργῳ, τὸν δὲ ἅμασιν ἐν- 
ϑυμιστὸν ποιησάμενον οὐκ ἐᾶν ἔτι προσωτέρω ἑλκύσαι. ἤδη 
δέ τινες λέγουσι, ὡς ἄνϑρωπος διεφϑάρη ὑπ᾽ αὐτῆς τῶν τις 

5 αὐτὴν μοχλευόντων, καὶ ἀπὸ τούτου οὐκ ἐσελκυσθϑῆναι. ᾿άνέ- 110 
ϑηκε δὲ καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοισι ἱροῖσι ὁ Ἄμασις πᾶσι τοῖσι ξλλογί- 
μοισι ἔργα τὸ μέγαϑος ἀξιοϑήητα, ἐν δὲ καὶ ἐν Μέμφι τὸν 
ὕπτιον κείμενον κολοσσὸν τοῦ Ἡφαιστείου ἔμπροσϑε, τοῦ πό- 
δὲς πέντε καὶ ἑβδομήκοντά εἰσι τὸ μῆκος. ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βα- 

10 ϑρῳῷ ἑστᾶσι Αἰϑιοπικοῦ ἐόντες λέϑου δύο κολοσσοί, εἴκοσι πο- 

δῶν τὸ μέγαϑος ἐὼν ἑκάτερος, ὁ μὲν ἔνϑεν, ὁ δ᾽ ἔνϑεν τοῦ 
μεγάρου. ἔστι δὲ λέϑενος ἕτερος τοσοῦτος καὶ ἐν Σιαϊ, κείμενος 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρύπον τῷ ἐν Μέμφι. τῇ Ἴσι τε τὸ ἐν Μέμφι 
ἱρὸν "Δμασίς ἔστι ὃ ἐξοικοδομήσας, ξὸν μέγα τε καὶ ἀξιοϑηητό- 
τατον. 

Ἐπ᾿ ᾿Δμάσιος δὲ βασιλέος λέγεται Αἴγυπτος μάλιστα δὴ 111 
τότε εὐδαιμονῆσαι καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῇ χώρῃ γινόμενα 
καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώφης τοῖσι ἀνθρώποισι, καὶ πόλις ἐν αὐτῇ γε- 
νέσϑαι τὰς ἁπάσας τότε δισμυρίας τὰς οἰκεομένας. νόμον δὲ 
Αἰγυπτίοισι τόνδε ᾿Ζμασίς ἐστι ὁ καταστήσας, ἀποδεικνύναν 

ἔτεος ἑκάστου τῷ νομάρχῃ πάντα τινὰ Αἰγυπτίων ὅϑεν βιοῦται, 
ΤΩ οἷα ο. αγίϊο. 5. Ζ. ο, 64. 18. τῷ δϑιδησὶσ νὸπ κατὰ τὸν 
χρόνου ἐγγεγονότος -- καὶ αὐτόν, 5. 4. α. 104. 

ἀχϑόμενον. Βοδομίε ἀϊθ  εγθῖπ- 

1ὅ 

20 

. ἀὰπρ ἀογ ἴπη Οαδιθ νϑυβο θάθπθη 
Ῥαγοὶρίθη ἄυστοῖ κα ἔ. 

8. οὔκ ἐᾶν νϑΐδγο. 
ἤδη-- λέγουσι. Θετδάθ ννυῖθ 

ο. 148, ἤδη (Ξ:Ξ εἰΐαπι., 7, ΒΟΡΔΥ) 
εἶδον. Ψε!. ὙΠ 90 ἤδη, δὲ ἤκουσα. 

4. τῶν τις. Βεοϑδοϊιίο 16 δίθ! πηρ 
465 1πάφῆπίίαπιθ. 50 το ϑ! πη ϑϑὶο οὶ 
ΗοΥ.; 5. Ζ. ὁ. 88. 

ὅ. ἀπὸ τούτου. ἩΗϊΐοΥ πῖομί ἐδπι- 
Ρογδὶ υυῖθ 1 4, βοπάθυπ πιθὶιγ ὁ 1558] 
νυνὶ ο. 42. 

116. 1. ἐν δὲ καί δάνουθῖδ], νυῖθ 
ὉΠ Ὶ72...5:,Ζ. 6.48. 

9. βάϑρον [ἴογΥ 485 Ῥοδβίαιηθηΐ 
οἶμον ΒιΙάθϑαϊο: ἃπάοθυβ 1 188. 

10. 4“ἐϑιοπικοῦ -- .λέϑου 5. 1. 
ο. 806. Ῥοοῖ νρ]. δοῖ ο. 127. 

19. μέγαρον ἰδὲ ἀον ἱπποιβίθ, 
ποΙΠ ρος Ηδὰπὶ ἀθ5 νηός. 5. Ζ. 
ο. 148. 

ἕτερος τοσοῦτος. 
149 ἀπά 1580. 5. Ζ. ο, 150. 

Τθοηβο οα. 

1177. 16. ἐπί ἰπ ἐθη ρογ ον Βεάδα- 
τππρ:; 5. 2. 6. 4. 
λέγεται Αἴγυπτος. λέγεται Ζα- 

οὐϑύ τοὶ Νοπι., ἀδυϑαΐ τ Α ὁ 6115. Ο. 
1πῆπ. γογθα πάθη (πόλις). 

17. καὶ τά βονοὶ ἱπ Βεζὰς 
ΔῈ 485. 

19. δισμυρίας. Απιᾶδὶα πϑομίβ 
ἀὰ5 Τιὰπά ο᾽ ΚΟ. ἀπά ΒΙὔμοπά. 
485 Ζὰ 5οίπου Ζοῖῦ 90000 θοννοππίθ 
διδάξο σοῃδθύ ἤαθ6π 501]. 

91. ἔτεος ἑκάστου. ἘθΘπ50 Ι 
190, νο], [192 ἑκάστης ἡμέρης. 

νοι ορ χ. 606 ν᾽ 1 5. Ζ. ο. 164. 
πάντα τιν οὶ. ΟὟ ο πᾶς τις πάαες 

ΒΟ διοἢ -ξἕκαστός τις ΟἰΟΥ 50 νϑυ- 
θαπᾶορπ. τὶς νγοῖϊδέ δαΐ οἷπθ ΠΡ 6- 
5(ἰπι τὴ 6. Βοϑομδοπμοῖς πἷπ. πᾶς 
τις --- (αϊνὶ5. 5. 2. ὁ. 48, 
ὅϑεν βιοῦται, Τεοάον 5ο  ]ο ἄδπ 

Ἐγννοῦθ βοῖὶποο Πμοθοπβαπίθυ μα] έθα 
πδοιννοίθθη 65 Απιδβδὶβ στ] θυ! - 
ὁ ΥΥ εἰβῃδὶς απὰ Οογθομ σοὶ νν ἂν 



ΓΑ, 
Ὁ. 

150 ἨΒΕΟΌΟΤΙ. 
ὲ 

μὴ δὲ ποιεῦντα ταῦτα μηδὲ ἀποφαίνοντα δικαίην ξόην ἰϑύνε- 
σϑαι ϑανάτῳ. Σόλων δὲ ὁ ̓ 4ϑηναῖος λαβὼν ἐξ Αἰγύπτου τοῦ- 
τον τὸν νόμον ᾿4ϑηναίοισι ἔϑετο, τῷ ἐκεῖνοι ἐς αἰεὶ χρέονται, 

118 ἐόντι ἀμώμῳ νόμῳ. Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὁ "άἅμασις ἄλλα τε 
ἐς Ελλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο, καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνεο- ὃ 
μένοισι, ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι, τοῖσι 
ὃὲ μὴ βουλομένοισι αὐτῶν οἰκέειν, αὐτοῦ δὲ ναυτιλλομένοισι, 
ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασϑαι βωμοὺς καὶ τεμένεα ϑεοῖσι. τὸ 
μὲν νυν μέγιστον αὐτῶν τέμενος καὶ οὐνομαστότατον ἐὸν καὶ 
χρησιμώτατον, καλεόμενον δὲ Ἑλλήνιον, αἵδε πόλιές εἰσι αἱ 
ἱδρυμέναι κοινῇ, Ἰώνων μὲν Χίος καὶ Τέως καὶ Φώκαια καὶ 
Κλαξομεναί, Ζωριέων τὲ Ῥόδος καὶ Κνίδος καὶ ᾿4λικαρνησσὸς 
καὶ Φαάσηλις, Αἰολέων δὲ ἡ Μυτιληναίων μούνη. τούτων μέν 
ἐστι τοῦτο τὸ τέμενος, καὶ προστάτας τοῦ ἐμπορίου αὗται αἵ 
πόλιές εἰσι αἷ παρέχουσαι, ὅσαι δὲ ἄλλαι πόλιες μεταποιεῦνται, 
οὐδέν σφι μετεὸν μεταποιεύνται. χωρὶς δὲ «Αἰγινῆται ἐπ᾿ ἕωυ- 
τῶν ἴδρύσαντο τέμενος Ζιός. καὶ ἄλλο Σάμιοι Ἥρης, καὶ Μι- 

119 λήσιοι ᾿ἀπόλλωνος. Ἦν δὲ τὸ παλαιὸν μούνη ἡ ΝΝαύκρατις ἐμπό- 

18 

ριον καὶ ἄλλο οὐδὲν Αἰγύπτου. εἰ δέ τις ἐς τῶν τι ἄλλο στο- 
, - 3 » » ΄ Ἂ 

μάτων τοῦ Νείλου ἀπέκοιτο, χρῆν ὀμόσαι μὴ μὲν ἑκόντα ἐλϑεῖν, 

θῈῚ Οτίθονβοπ πὰ ἀδρυρίοση ρο- 
ΡΥΊΘθθη. 

1. ἰϑύνεσθαι εἷς. σοταᾶ πιᾶ- 
ἤθη, ΖΙΥΘΟΝ ὁ νγθῖβθπ, ἀδ ἢ ὺ θυ θ6- 
εἰγϑίδη. 

ὃ, ἐξ Αἰγύπτου. ϑο]οη5 Οεβοίζ- 
σοθαπρ' [811 256 {8416 {γι ΠΟΥ 415 ἀ6ὺ 
Ἐορϊογαπρβαπίγι(ὑ 465 Αππαβῖβ. Βόπ οι 
Ῥγακοπ 50}} ἄον ὈὌτγπθρου ἀ65 8. δ 
νόμος ἀργίας σονγθβθη δοίη. 

178. 4. Φιλέλλην νυῖο Ῥϑδιηηθ- 
10}: 5. Ζ. ὁ. 158. 1684. 

ὅ, καὶ δὴ καί. 
0. Ναύκρατιν. ΠΡῚΝ Ὁ 9 Ὁ 

10. χρησιμώτατον 4110 ππᾶχὶ- 
τπ6 αὐαηΐαγο, 

11. ὕὔεθεν. ἀἷθ ἰοπίβοβθη ϑίδαί 
γν6]. 1142, ρου ἀἷθ ἀουιβοῖθπ 144, 
ἄθου ἀϊθ δ Π βοθθη 1 149, 

12. Ῥόδος πἰομύ ἴθ αὶ ἐα ἀξ, βοπ- 
ἄδθγῃ ἀϊθ 1π56}], ἄθύθη 8 δίδαίθ [8- 
Ιγϑ5, Οδιηΐσγιιβ, Πιϊπάϊβ 1 144 εὑ- 
νγᾶῃηΐ οἰπά. 16 δίδαῦ ἈΠοαπε ἰδὲ 
ΠΙοΝ σοῦ 408 ν. ΟἾν, δερυπαοί. 

14. προστάτας τοῦ ἐμπορίου. 
ΕΗ δπάρβοοηβαη Τὰν ἀθπ ϑ'ομυύ 465 
συϊθοιίβομθπ Ηδπάο] β΄". 

1ὅ. μεταποι. 80. τοῦ τεμένεος. 
10. οὐδέν σφι μετεόν, ΔΡ5οΙπέ. 

νΟΌνγΟἿ] 5ἷ6 (ἀπ ΥΥἰγ ΚΙ Ομ ΚΘ 16) Κοὶ- 
ΝΝδιον. ἰὰσ πού νγοὶί νοὴ ἀον ΜΙ ὔη- ᾿ς ΤΟΙ ἄαγαπ παροπ. 5. Ζ. δόξαν 
ἀππρ 465. Καποθίβομθη ΝΊ]ατι5. [πὺς͵ 148 Απέ. 
ἄἀον ΝΆ ννᾶὺ αἰ σθρϑηᾷ, ννὸ βρᾷϊξον ἐπ’ ἑωυτῶν. Υ6]. 1 142. Χῖοι 
ΑἸθχαπαγῖα σορυ ἅπάοί νναγάθ. μέν νυν καὶ ᾿Ερυϑραῖοι κατὼ τὠυτὸ 
«πόλιν νοιπῆσαι. Υ̓Β]. ο. 164. διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ᾽ ἕωυ- 

οἵ Κᾶρες τούτους τοὺς χώρους οἵ- τῶν μοῦνοι. 5. 2. ο. 3. 

Πρ ας 179. 19. εἰ ο. ορίαῦ. ἴπ ἐγοααοπία- 
{, αὐτοῦ. ὙΥΪν οΥνναγίθίθη ἐκεῖ- {νον Βοάραίαππρο. 

σε. Ἰλοοῖ βπάθί 5ἴοι διιοῖ 50 ὅχου τῶν τι. 5. Ζ γοῦ. ὅ΄. 4. 
Τὰν ὅκοι ρεργαπομί. ΥΡΙ. ο. 19. 20. μὴ μέν (ΞΞ μην) Βοιθαονπᾶ; 
ὀίίοτν. ΘΌΘΠ50 ο. 118, ΥΕ]. ἡ μέν. 

20 
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16 

: 1 

ψᾧ, 

118. 1. ΟΑΡ. 108---106, 151 

ἀπομόσαντα δὲ τῇ νηὶ αὐτῇ πλώειν ἐς τὸ Κανωβικόν᾽ ἢ εἰ μή 
γε οἷα τε εἴη πρὸς ἀνέμους ἀντίους πλώειν, τὰ φορτία ἔδεε πε- 
οιάγειν ἐν βάρισι περὶ τὸ Δέλτα, μέχρι οὗ ἀπίκοιτο "ἐν Ναύ- 
κρατιν. οὕτω μὲν δὴ Ναύκρατις ἐτετίμητο. ᾿Φ“μφικτυόνων δὲ 
μισϑωσάντων τὸν ἐν ΖΙελφοῖσι νῦν ἐόντα νηὸν τριηκοσίων τα- 
λάντων ἐξεργάσασϑαι (ὁ γὰρ πρότερον ἐὼν αὐτόϑι αὐτόματος κατ- 
Ἑχάη) τοὺς Ζελφοὺς δὴ ἐπέβαλε τεταρτημόριον τοῦ μισϑώ- 
ματος παρασχεῖν" πλανεόμενοι δὲ οἵ Ζελφοὶ περὶ τὰς πόλις 
ἐδωτίναξζον, ποιεῦντες δὲ τοῦτο οὐκ ἐλάχιστον ἐξ Αἰγύπτου 
ἠνείκαντο. ᾿ἅμασις μὲν γάρ σφι ἔδωκε χίλια στυπτηρίης τά- 
λαντα, οἵ δὲ ἐν 4ἰγύπτῳ οἰκέοντες Ἕλληνες εἴκοσι μνέας. 

Κυρηναίοισι δὲ [άμασις φιλότητα τε καὶ συμμαχίην συνε- 
ϑήκατο. ἐδικαίωσε δὲ καὶ γῆμαι αὐτόϑεν, εἴτ᾽ ἐπιϑυμήσας 
Ἑλληνέδος γυναικός, εἴτε καὶ ἄλλως φιλότητος λει εἴ- 

γνξχεν. γαμέει δ᾽ ὦν. οἱ μὲν λέγουσι Βάττου, οἱ δ᾽ ᾿Δρκεσίλεω 

ϑυγατέρα, οὗ δὲ Κριτοβούλου ἀνδρὸς τῶν ἀστῶν δοκίμου, τῇ 
οὔνομα. ἦν Ἵαδύρη: τῇ ἐπείτε συγκλίνοιτο ὁ “Ἄμασις, μίσγε- 
σϑαι οὐκ οἷδς τὸ ἐγίνετο, τῇσι δὲ ἄλλῃσι γυναιξὶ ἐχρᾶτο. ἐπεί- 
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τε δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο, ὃ εἶπε ὁ "ἅμασις πρὸς τὴν Δαδίκην 
ταύτην καλεομένην᾽ 

1. ἀπομόσοντα πϑομάθπηι δὺ σὲ - 
ΒΟΒΥΟΥΘἢ ἀ855 ΟΥ πιο ἢ (ἀπο). 
Κανωβικόν 5. Ζ. 5 4118. 

ὃ. περιάγειν -- περὶ τὸ Ζ,., 
ἄδθη ΝΙδτι πϊπδι, 15 ΘΥ Ζαμι Κα- 
ΠΟΌΙΒΟΝΘπ ἀγπὶ σοίαπσίθ, δὰ νυθ]- 
Οὔθπὶ ΘΓ ἀλη βίγοιμδννᾶγβ π8Ὸ0ἢ 
ΝΝδιογαίϊθ ἔα ἤσθη Κοππίο. 

ὃ. βάρισι, Ιῃγτρ Βεβοβγθιδαηρ 5. 
ο. 97. 

4. οὕτω-- ἐτετέμητο. ,.,30 σΎΟ55 
ὙνΆΓΘη ἀϊ6 Ῥυϊνι οσίθη ἀἴθθθ5 Ηδη- 
ἀοἰβρ!αύζεβ'. 

180. ὅ. ταλάντων 580. ἀργυρίου; 
ΥΡ1. ο. 134, 

6. κατεκάη ἃ. 848. ὕπερθεν. ἄδθῃ 
πϑαθη νοπ ἤθη Αἰκπιδοπίάδη οὐρα ίθη 
ἼδρΡ6} νϑ]. Ο 02. 

1. ἐπέβαλε. ἱπρευβ. ϑοηδβί νϑν- 
δἰπάθο Ἠδυ. ταὶ ἐπιβάλλειν ,.6ἴηθα 
{γοῖΐθη., δα ϑἰπθῃ [4 }1|6 π΄“ ἄθῃ Παίϊν. 
γει. ὙΠ 28 οἵ Φοίνικες ἀπολαχόντες 
μόριον ὅσον α ὑτοῖσι ἐπέβαλλε. 
Ῥᾶπδοῖ ᾿ἰδύ νυ ῃγβομ θη ο ἢ ἀπο ἢ ἂπ 
ἘΠΒΘΥΘΥ 0616 τοῖς “]ελφοῖς Ζὰ ἰ6- 

Ὦ, γύναι, κατά μὲ ἐφάρμαξας, καὶ ἔστι 

56}. ---δ ἔ νοῦ ἐπέβαλε 5ἰῦτί 445 ϑαίζΖ- 
δεάσο. Εὰβ βομϑιπί ἀπγοῖ οἷη δ εγ- 
ΒΘῆθῃ ἀθθ ΑΡβο γι θοΥ5 ἃτ5 6. [01- 
δοπάθη Βθῖῆθ ἴθ αἴθ πϑομδὲ πόμα 
πα ῖσοἸςοιμηθη Ζα 56 ]ῃ. 

10. χέλ. στυπ. τάλ. ,,(Ἠππάετνί 
Τ αἰοπίρ απυϑίπϑη ΕἸ βθηυτίϊο δίς. {9π- 
56γη ΑἸ δ πα (πη ἀθῃ Νίαπομο σϑαδομὲ 
ἢΔ 068) Καππίθῃ α16 Αἰίθη πἰοῃέ. 1) 85 
αὐοῖβοῖ ο Τ αἰοπὸ (ΞΞ 00 ΜΙπ6π) θ6- 
{τᾶσέ ἀπροίδθν ὅ6 Ῥέαπα. 

11. εἴκοσι μνέας 586. χ. ἄργυ- 
ρου (οὐθῦ χρυσοῦ). στυπτηρίης 
δῦ ΒΟΥ ΡΠ οἷ. Ζὰ ογρᾶπΖθη, (ἃ ἀἴθδα 
Θαθο παιπθηε τοι ἵπὶ Ψασβάι! πῖθα Ζὰ 
ἀοΥ ἀθ5. Απιδϑὶβ ἀοο ἢ σὰ Ζὶ σογὶπρ 
νγᾶγθ. 20 Οοἰάιπίποη Ξε 5791 ΤΑ]. " 

181. 15. δὲ ὧν (οἀ. δ᾽ ὦ»). 85. Ζ. 
ο. 125. 
Βάττου. Βαίίαβ. ννᾶν ἀδὺ ο]θῖοῖι- 

πᾶσα Επηκοὶ ἀθ5 ατάμπαουβ νοὶ 
Ογγοπο, οἰπον ΟοΙοηΐο νοι 'Γθνὰ. 

20. κατα μὲ ἐφάρμαξας. ὕεθον 
αἷς Βράφαΐαπρ᾽ νοπ κατά ἴπ 46γ Οοπι- 
Ροβιϊϊοπ 5. Ζ. ο. 141. ἴὕδθεν αἷς 
'᾿ΓΙηΘ515 Ὁ 1 ΗΘΥ. 8. Ζ. ο. 89, 



ω Ψ 

160. ΗἨΒΈΕΟΡΟΤΙ ὥ, πετυ 

τοι οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐκ ἀπολωλέναι κάκιστα γυναικῶν πα- 
σέων. ἯἩ δὲ ““αδίκη, ἐπείτε οἵ ἀρνεομένῃ οὐδὲν ἐγίνετο πρη- 
ὕτερος ὁ ̓ ἅμασις, εὔχεται ἐν τῷ νόῳ τῇ “Ἰφροδίτῃ, ἤν. οἵ ὑπ᾽ 
ἐχείνην τὴν 'φύκτα μιχϑῇ ὁ Ἴλμασις, τοῦτο γάρ οἵ κακοῦ εἶναι 
μῆχος; ἄγαλμά οὗ ἀποπέμψειν ἐς “Κυρήνην. μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν 
αὐτίκα οἱ ἐμίχϑη ὁ ̓ ἅμασις, καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη ᾿ ὁχότε ἔλϑοι 

πρὸς αὐτήν, ἐμίσγετο, καὶ κάρτα μὺν ἔστερξε μετὰ τοῦτο. ἡ δὲ 
“αδέκη ἀπέδωκε τὴν εὐχὴν τῇ ϑεῷ" ποιησαμένη γὰρ ἄγαλμα 

ἀπέπεμψε ἐς Κυρήνην, τὸ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν σόον, ἔξω ἱδρυμέ- 
ψον τοῦ Κυρηναίων ἄστεος. ταύτην τὴν ᾿αλούρν" ὡς ἐπεκρά. 10 

τηδὲ Καμβύσης Αἰγύπτου καὶ ἐπύϑετο αὐτῆς. ἥτις εἴη, ἀπέ- 
πεμψε ἀσινέα ἐς Κυρήνην. 

᾿ἀνέϑηκε δὲ καὶ ἀναϑήματα ὃ "άμασις ἐς τὴν Ἑλλάδα, 
τοῦτο μὲν ἐς Κυρήνην ἄγαλμα ἐπίχρυσον ᾿4ϑηναίης καὶ εἰκόνα 
ἑωυτοῦ γραφῇ εἰκασμένην, τοῦτο δὲ τῇ ἐν Λίνδῳ ᾿ 4ϑηναίῃ δύο 
τε ἀγάλματα λίϑινα καὶ ϑώρηκα λίνεον ἀξίοϑήητον, τοῦτο δ᾽ 
ἐς Σάμον τῇ Ἥρῃ εἰκόνας ἑωυτοῦ διφασίας ξυλίνας, αἵ ἐν τῷ 
νηῷ τῷ μεγάλῳ ἵδρύατο ἔτι καὶ τὸ μέχρι ἐμεῦ, ὄπισϑε τῶν ϑυ- 
ρέων. ἐς μέν νυν Σάμον ἀνέϑηκε κατὰ ξεινίην τὴν ἑωυτοῦ τε 

᾿ καὶ Πολυκράτεος τοῦ Αἰάκεος. ἐς δὲ “έίνδον ξεινίης μὲν οὐδε- 
μιῆς εἵνεκεν, ὅτι δὲ τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Δέίνδῳ τὸ τῆς ᾿4ϑηναίης λέ- 
γεται τὰς ΖΙαναοῦ ϑυγατέρας ἱδρύσασθαι προσσχούσας, ὅτε 
ἀπεδίδρησκον τοὺς Αἰγύπτου παῖδας. ταῦτα μὲν ἀνέϑηκε ὁ 
"ἅμασις, εἷλε δὲ Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων καὶ κατεστρέψατο 

ἐς φόρου ἀπαγωγήν. 

182. 
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1. οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐκ. 
θεν Ἀδσοὶ ροιηβθθ βίθῃῦ ἴον πδοὴ 
ἄοῖπ. ποραίνθη ϑαΐζ θϑῖτπη [πῆπ. 416 
ἀορρϑὶίς Νερδίϊοθ. ἀπάθυβ οθϑῃ 
ο. 100. 

{. ὑπ᾽ ἐκείνην τιν. ὑπό ἴθπι- 
Ῥογδ]. Ἐθθηθο ὁ. ὅ1 ὑπὸ τὴν νύχτα 
ταύτην. Υρ]. α. 142 ὑπὸ ταῦτα. 

18. ἐς ἐμ ἑ ἰθιρογα!; 501 92. 6]. 
ἐπ᾽ ἐμεῦ. 

189. 106. ϑώρηκα λίνεον. δ Ε]. 
ΠῚ ΟΥ ἀυπᾶ ῬΙ᾽π. ἢϊδύ. π, ΧΙΧ 12 τὴὶῖ- 
τϑηπίασ μοῸ Ἰσπουδπίεβ ἱπ ᾿ΑΘρΡΥρ 
αποπάδπ γϑρὶβ, α6πὶ Ατπηᾶβὶπι νοοδηί, 
Ὁπογᾶοθ ἴῃ Ἡπποαϊογιπι ἴπδα!α 1ω1παϊ 
ἵπ (προ Μίπεσναα ΟΟΟΙΧΥ 8]185 
βίπσαϊα ἢ] οοπβίατο, απο4 586 Θχρου- 
ὕππη ΠΌΡΘΥΥΪΠῚ6 Ρτοά!ατ Μ οἷα Πα ἔθου 
Θ0Π51, ρᾶγνδϑη 16 ἴᾶπὶ γΘΙ Ια 15 Θἴκι5 
ΒΌΡΘΓΕ556. πὰ ΘΧροΥΙΘπύϊιπι Ἰπϊαγίδ. 

18. τοῦτο μὲν -- τοῦτο δέ, 5. 
Ζ. σ᾽ 190: 
εἰκόνα ἑωυτοῦ γραφῇ εἰκαοσ- 

μένην ἱπιδρίποιη ΡΙούα τ 5511 118- 
ίαπι, γραφή Μαϊοτοὶ, νυνὶ [164. 1 78. 

οὐ. Ἰπολυορυϊέξοξ, {Πεθειὺ Βεϊάθυ 
γουμα!τηῖδ. γ6]. ΠῚ 89 Ε΄. 

91, τὸ ἐν Λίνδ. τὸ τῆς 4ϑη- 
ναίΐίης. Νοοῖῦ πϑαίθ Ππάδθη 'οἢ 
Τυϊιηπιον ἀἴθθοθ οἷἰπδέ Ῥεγ πιΐθη 
Τα ρΡ6 15, ἀθὺ ἡδοῖι Ὀίοᾶον Υ 88 νοῃ 
Ῥαπᾶιϑ 5θ!θϑί δερτϊπάοὶ βϑίῃ 50}}06. 

294, πρῶτος ἀνϑιρώπων. 80 εγΓ- 
ΖΒ] οη ἀϊς Ἐπδώετὴ ἄδθιῃ Ἠοτοαοί. 
Νδοῦῆ πᾶθσθοπ ρίδυδν ἀγαϊσουθη 
ΝΗΔΟ σομίθη ννδὺ ἀϊθ [π56] βομοπ ἔν - 
Βοὺ σὸπ ἄδθη ρῃδηϊζίβοπθη ΓΎσίθσα 
απέρυνν οὐ ἴδῃ νυοσάθῃ. Σ 
κατεστρέψατο ἐς φοθρ. 

ἘΡ6π8ο 1 6. 10. 

3 
απ. 



ΜΟΥ ΖΘΙΟΠ 15 ἀθι οοδμπαθυίθῃ ϑίθ]]θὴ ἢ). τ 

Ῥῖὸ Γι οϑαυ ἢ 0} ἣς ΚΙΑΙηΠΙο: βἰπὰ ἀϊθ6 ἄον Ηδη 5 Π|6η. - ΚΝ 

οὐδὲ ΤΠ δῇ ἴγυπτος] ἡ ἀϊΐγυπτος 1 50}. 
ο. 10. ὥστε! ὥς γε 5 Οἢ νυϑῖρὴ ἃ ἃ 567. 
Ὁ ΜΠ κόλπον, οἰ ΠΡΟ] ποσί νοῦ Κυᾶρον, 

τὸν ἔρχομαι λέξων δἰ προ και μιθυῦ γοὰ δ᾽ ἢ νυοῖ δ ἢ ἃ ἃ 5 6 0, 
ὁ. 14. ἴδ 4168 ΥΥ ὀυὑβίθ!!απρ ροδ πάοΡρα. 5. 2. ἀΐθβϑιθ ΟδρΙ. 
ο. 10. ἰδ παῖ εἶπδν Ἠαμπάβονν. (Β) τῆς Διβύης φοροιγίθθθη (416 ἀθτίσθα:; 

τῇ Διβύῃ). 
Οἱ αἰ ς καί] κῃ Ἀ615Κο. 
ὁ. 18, καὶ οὐκ ἀχθόμενοι] οὐκ ἰδ δορ ΘΒ θα, ν 
Ὁ 19. λελεγμένα Μϑάϊοθαβ ; ἀΐθ ἀθεῖρθα, λεγόμενα. : ς 
ο. 30. τῶν ὁδῶν οἱπροἰκ! πιπιου νοι Κα ἀρ ϑτ. : 
ὁ. 32. φυχρύτερα: τῶν τὰ πολλὰ] ψυχρότερα᾽ μαρτύρια γὰρ τοιαῦτα τ 

πολλά ΑὉ. 
οὐ 35: ὑετώτατοι) ὑετιώτατον Βα πιὰ πη ἢ. 
οι ΘΟ Σ αὐτοῦ], ἑωυτοῦ Αὗ. 
ο. 82. ἡ (04. η) τελευτᾷ] ἡ τελευτᾷ ταῦτα ΘΕ ὈΠΝαταί. 

τὸ κατύπερϑε Εἴ πρ ΚΙ ατειπον νοῦ Κυᾶραον. 
ἐπεὶ ὧν] ἐκείνους ὧν ΒΕΚΚοτ, 

τοῦτο] τοσοῦτο ΑὉ. 
Τὰ ἀθιμβθίθθη Οδρί(6] (5. 2. ἃ.) ἰδ αἴ ΥΥ̓ οὐ βίθι απ ρ σοδπαογί. 

9 πυρὴν καίουσι) πῦρ ἀνακαίουσι Β 6 ΚΙΚ6τ, 
. 38. ἕνα, «νομέξουσι) ὃ ἕνα εἶναι νομίζουσι ΑὉ. 
. 44, μέγαϑος] μεγάλως ὙΥ 6556} πῷ, 
4. ὑῶν] οίων ΒΘ ΚΚΘΓ. 
46. αἰπόλοι) οἵ κόλοι οι ον. 

ἐγένοντο] ἐγένετο, 
. ὅθ. φηγῷ πεφυκυΐῃ) φηγῷ 8 εὖ πεῳ.  ΙοΚ Ομ ΔΓ. 

02, τῇσι θυσίῃσι) τῆς ϑυσίης ὃ οἴν νυ Θ᾽ 5 ἢ ἃ α 56 Υ. 
05. ἐοῦσα δέ] ἐοῦσα ἡ Ἰ)ἴπά ον. 
τὸ. ἔβιες] αἢ ἴβιες." : 

ἡ ψιλη] ἣδε ψιλή 5 οἢ νν ΟἿ ρ᾽ν ἃ α 56 Ὁ. 
. 87, Νδοῖν πολυτελέστατα ἰδί βουλομένους οἰπροβοποῦθι τοῦ ΑΡ. 

“νεκρούς ϊπύον σχευάξουσι ροδίγ 6 νοῦ Α Ρ. 
ο. 98. ἄγρια οἰ ΠΡΟ ΕἸ Δ ΤῚ μΙ ΟΡ. 

“- ῷρ ῷ9 

οΟοροοῶδοῶ ῶ ὦ 

Θι ῷυ 

Ω 

Ἔ) Ῥὶς ΖΔΕ] γθίοιιθα ἀϊδἰθοιβοιθα Αοπάθγα σοι δἰπά αἰοινε ἀπἔρο ἢ στεὶ 
ὕεθον 518 σἱοῦ ἀϊο ἄθπι ἐὐδίθ  Γ ἀπροῦι σέο {Π6 6 τβίοδε ἅδον ἄθπ α- 
Ιο οὐ ροηϊσοπάθῃ Δα βοὨ 155. 



ν- ἊΔΨ»Ζ ἐν ΥΩ ΟΣ ν . 

ΨοΥ οί ηΪ8. ἄον βοδαδοτίοῃ (οί, "2: 
΄ 

καλέσασαν δὲ] καλέσασαν. 
ὅτεῳ] ὁ ὁτευῶν ΒΕΚΚοτ. ὲ ; : 
ἐς ὃ οἱ προ] ατηπιοτέ, . 

κατὰ γὰρ] κατάπερ Ἀ οἰδΚ ν 
ἐπιμέμνηται -- ἑχατόμβας ΕΡΕΡ ἤν ΨΚ γῸη 5οἢ ἔσεν. 

καὺ τόδε τὸ χωρίον οἴ παρ δΚΙΔπιπιοτε: του αϊοκεῆ δον. 
ὡς] πρὸς ΑΡ. 
ἐν τοῖσι, ἔργοισι, οἰ προ ΚΙ απιπιονέ γοὴ ΑΙ ΟΚ ΘΠ ΔΘΓ. 
ἐμετρήσαμεν] ἐμετρήσαμεν ἘἘἘῈ ΑΌ- 
ἱῬοδῶπιν 4116 Ἡδπαβοτυι θη. 
ἐκείνῳ οἰ προ ΚΙ πεπιθυ γο ΑὉ. 
ἀπικομένους] ἀπικομένοισι 5 οἷν ἃ ἴον. 
αὐτοῖσι εἰπροΚΙατηπιογί γοη ϑ'ομ ἃ ΓΘ Υ, 
ταύτῃ] ἡ ταύτῃ Ἠδαρύ. 
καὶ τό) καὺ κατὰ τὸ Κα σεν. 
μετ ἑωυτοῦ ΘΙ ΠΡ ΚἸαπητλθνῖ ψοη ΑΡ. 
ἐν τούτοισι δή) ἐν τούτοισι δὲ ἘΤύ2. 
εἶναι} ἐξεῖναι ΝΆΡΟΥ. 
ϑωμάσιά οἱ] ωμάσια οἷα ΛΌΥ 656}. 
ἐνθυμιστόν) ἐνθύμιον Ὗ αἰ οἰκο π δου. 
τοὺς Ζελῳφοὺς δὴ ΜΙ δάϊοοιι5. 





Ἧ}} “2}}: ΔΎ ͵ ἢ δὰ ᾿ 
ΝΣ 417: ἱ ᾿ ΠΥ ἡ ͵ Ε΄: 

ἡ ἡ, ( Δ δ υν ν. 
Ι { ἷ 

(ἢ ᾿ Ἱ 47] [᾿ Ι Δ Υ͂Νν, 
ἢ ᾿ ᾿ ! " Ι " 
ΕἾ} ͵ {ἢ ΔΥΠ, ἢ ᾿ { ΥΥΥ 

Ι ͵ 
{4} ᾿ ἢ ; , ᾽ Ἵ ἥ ΠῚ ΝΥΥ ͵ 

͵ ἸἾ ᾿ 7} { ΠΟΥ; ' Ὶ με ΙΝ δ 4. ᾿͵ 
Ἷ Γ ΐ ΜΝ: ᾿ Ἴ ἵ 
ἫΝ ἢ ΛΔ , , ΙΖ " { ἐ{ {ὲ 

1.) Ἷ ΤΙ ἱ νυν νυν νυν 
Ἵ Ἷ Γ : 4142 

ἱ “ΤΙ ͵ ᾿ { ἐέ!| 4 4411! 
Ἶ͵ Ἂ! Κ΄ ] Ψ ἠ ͵ ΓΝ: Ἵ 

Ἵ ᾿ 44! ͵ ! 

Ὶ ἀ εἴ, : '' λ 4 
4' ᾿ ᾿ μὶ ἐν" 

ἵ ἢ ΓΜ Ἢ Δ. ᾿ ͵ 
ἐ Γ 

»ἦ ν ΐ ξ { 
ν : Δ74 ) 

Ῥ Ψ ι ἐΔ4) 

᾿ ἂ» ΡΥ 

ἢ ζ΄ ' 

" ω ΐ 

ἮΝ 

4 ξ ἢ Δδ'ς ᾿ Ἵ 
ν ὰ 

͵ ; Ὑ ς 

᾿ ὲ ἡ [ 
Ἵ ΠΡ, 

᾿ ͵ ᾿ 
2 Α. 

" ᾿ ἢ 

" 

᾿ ᾿ 

1 ᾿ οὐ ς 
ῃ ἢ “Ὁ ζ 

Ψ: ἐ ἂ 

᾿π ἡ ὁ 
" 

᾿] " ἐ 

ὰ ἷ 
ΤᾺ Ἢ 1 ἃ ἐν 

: Ἡ 
ὶ 4, ᾿ Ιὗ 

ἦ : ΜΕῚ Ι ὴ 
3" ε᾽ ἢ ἡ Χ) 

᾿ Ἶ ᾽ 

ι᾿ [ Η 

ΠῚ 

ὶ ἵ γε ' ΠΕ] 

᾿ 1 
ἣν» 

ὙΜΉΝ Ἔρος 
᾿ ἰ ῇ Γω ἶ 

ΠΤ Ἷ ἢ 

ἵ Ἷ 

7 Σ Ἃ ἘΠῚ ἴ .- αἱ νἕ Υ 
ὦ ῃ ἢ, 

τ . 4 

σαῖς ὙΥ ἱ 

νι, " Η ᾿ 
᾿ ᾿ 

' Ν ' ( 
:] 

ὰ 
ὶ 

ψ 

Ν ἱ ΠΥ ΧΕῚ 

᾿ 

᾿ 

ἱ " ἢ , ᾿ 
εἴ , ᾿ , 

Ἵ Ψ "] ἢ ᾿ 

τ ν ί " 

᾿ εἰ ' 
ν ὶ 

ἢ ἰ ἷ Ἷ ᾿" ᾿ 

ἣ 
Π ἔ τ ᾿ ψ 

Ϊ {Σ, νὲ 

ἜΠ οἱ ἥ Ξ 
ΙΝ ἤΝ Ἦ) Ἃ ἢ ἷ ; ἢ Ἷ Ἵ ΐ ς 


